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ADATOK A PÁPAI URADALOM ÉS KASTÉLY 
TÖRTÉNETÉHEZ 

(1738-1756) 

Gróf Esterházy Ferenc és gróf Thököly Kata há
zasságából született harmadik fmk, Ferenc (1683— 
1754) volt, aki magas méltóságok elnyerése után 
1741-ben lett tárnokmester.1 A tárnoki városok, azaz 
a szabad királyi városok egy csoportjának főbírája.2 

Ezért és az előzőleg kapott hivatalok miatt sokat volt 
távol pápai uradalmától. Leginkább Pozsonyban 
lakott. A pápai uradalom ügyeinek intézése miatt 
nagy levelezést folytatott a pápai vár akkori prefek
tusával, Bittó Józseffel. 

A töredékesen megmaradt levelekből az utasítá
sok, rendelkezések és elintézések sorából sok adat 
vonatkozik a gróf birtokaira. Az általunk kiválasztott 
204 darab levélből 56 saját írással maradt ránk. 1744-
től a levelekben kétféle, idegen írás is van. Bécsből és 
Pozsonyból feltűnően szép írás fordul elő gondos 
helyesírással. A gróf különben tájszavakat használt, 
sok a régies kifejezése és a hivatalos jogi nyelvhaszná
lat. A fent említett „írnoka" műveltebb volt. Van a 
levelek között öt német iparos írása, öt levél a fiától, 
ifj. E. Ferenctől és kettő a másik fiától, E. Károlytól 
való. A többi levél idegen írással szerepel. Ezeket a 
leveleket a pápai vár irodája érkeztette; többször 
későbbi dátum van azok első oldalán.3 A levelekben 
talált kisebb-nagyobb történések szerint elsősorban a 
mezőgazdaság (1.), a telepítés (2.), kereskedés és sze
mélyes ügyek (3.) sorakoznak. Majd nagyobb adat
halmaz a pápai vár átalakítására vonatkozik (4.). A 
vár mellett lévő tó (5.), pápai ügyek (6.), iparosok 
dolgai (7.), a megyegyűlésekre előkészületek (8.), 
katolikus (9.) és protestáns ügyek (10.) és a porosz 
háborút (11.) csoportosítottuk egymás után. Ügy
intézésükre jellemző egy rövid levélben foglalt utasí
tás (55): „Minthogy a Kgd inscriptioja már készen 
vagyon, másként csak az Protocollumban levő Nume
rusnak föl tétele hiia azért Kgd külgye meg, hogy 
asztán belé lehessen tenni és amidőn Kgd az Szekeret 
föl küldi, at által az Iscriptiokat készen meg küld-
hessem." 

1. Többször emlegetik a levelek (31. 38. 51. 
164.) a bébi vadkertet, amelynek pontos helyét még 
nem sikerült kinyomozni. A homokbödögeieknek a 
gróf megtiltotta a makkoltatást és intette Bittót, 
hogy ,,a Makknak edgyütt-etetését absolute meg ne 
engedgye, hanem Bödögeieket attul tellyessen eltilt

sa" (118. 119.) Majd megtudjuk, hogy erdészt 
akartak felvenni (136) és többször említették az 
erdőmestert (Forstmeister) is (136. 137. 154. 155.). 
Távolról is állandóan az a gondja, hogyan lehetne 
újabb földvásárlásokat eszközölni (36. 61. 63. 64.) 
Egyik alkalommal prediumok elcseréléséről is szó 
volt. Bátyja akarta elcserélni a ménfői prediumot: 
„Mivelhogy pedig nintsen elégséges tudományom 
megirtt Ménfői Praediumnak Esztendőnként-való ha
szon-vétele felől: azokáért tegyen tudóssá Kglmed, 
most nevezett Praediumnak Esztendőbéli Jövedelme 
praeter-propter mennyire fog mehetni, és mennyi 
hasznára lehet az Pápai Dominiumnak" (77.). 

A gyomoréi örökségeket magáévá akarta tenni 
(161.). 1752-ben helyesnek tartotta, hogy Bittó 
„más Emberekkel megszállethatta" (175.). A vanyo-
laiak valami nyugtalankodására azt ajánlotta „orvos
lását vagy az Tiszteknél, vagy a Szükség ugy hozván, 
magánál a Püspöknél köll keresni; és ha semmit sem 
használ, vége lészen az aratásnak, és takarításnak, az 
Inquisitiot tétesse-meg Kglmed, és őket actioztassa 
meg"(i&5.). 

Az Angarialis Contractus alapján a pénz állandó 
sürgetése; mindig késve kap pénzt (12. 51. 65. 73. 
121. 203.). 

Lisztet is eladott az uradalom Győrben (7. 8. 18.). 
Érdeklődik arról, hogy a pozsonyi mérő búzának, 
rozsnak és abajdócnak a szállítása Pozsonyig vagy 
Győrig mibe kerülne 1743-ban (58.). Bittó közölte, 
hogy a gabonának pozsonyi mérője 1 Ft 20 kr (114.). 
1752-ben értesítette prefektusát, hogy „Pesten a 
Zabnak Méreje nem igen lészen drágáb őt Garasnál, 
vagy egy Máriásnál; ha nem ott annyibul jutalmasabb 
az vásárlás, hogy az ott-való Mérő nagyobb az itt-va-
lónál; a kinekis az árát ott in Loco magam megtu
dom" (163.), akkor ugyanis Pesten tartózkodott. 
1753 július 17-én közölte, hogy „Az Gabonának az 
ára már csak az aratás után fogstabilizáltatni; most 
hol nevelkedik, hol pedig apad" (185.). Az ifjabb 
Ferenc 1756 febr. 10-én elrendelte, hogy „mindenféle 
Gabonának Pápai Piaczon-való árábul engemet ren
delésem szerént minden második héten tudósítson" 
(203.). 1745. esztendő utolsó heteiben pénzügyeik 
állásáról egyenleget készítsenek és azt karácsonyra 
kérte Bécsbe (119.). Majd 1753. januárjában azt írta, 
hogy „az Restantiáknak Specificatioját is, mennyi és 
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Kiknél légynek? Késedelem nélkül Készítse meg, 
adgya Kglmed Kezéhez, Kdlmed pedig mind azt, 
mind az 1750-dik, és 1751dik Esztendőben in granis 
termett Búzának, Abajdócznak és Rosnak, Árpának, 
Zabnak és többi Speciessekk Generalis Extractussait, 
nem különben mindenekk, a mik die 1-a a Mensis 
praesentis találtattak, Effectivus Statussát, az 
nyomtatott Generalis Extractusban béirva nemem 
mentül előbb külgye meg" (183.). 

Ifj. Ferenc egy Szegedről érkezett sószállítmány 
alkalmával történt rendetlenségekre a következőket 
rendelte el: „1-no Hogy valamennyi Soót a Szegedi 
SoóHázbul kézhez vesznek, azt egészen és igazán in 
percepte quantitate et qualitate Pápára fogják vitetni, 
szolgáltatni. 2-no az Szekér Bért Soóval nem fogják 
suppleálni és pótolni, 3-tio az útban semmi Soót sem 
lészen Szabad eladni. 4-to Az Soót a Pápai Deposito-
riumba az Tiszttartónak, avagy egyéb oda rendelen
dő Dominiumbéli értelmes Tisztnek jelenlétében, (a 
ki minden kő sót accurate fourni, és Számban 
kglmednek bé adni tartozik) fogják lerakni" (202.). 

1748 okt. 25-én örömmel vette tudomásul, hogy a 
„Majálisok" (ártányok) összeírása folyamatosan ha
ladt (145.). 

2. 1749. aug. 21-én kelt levélből értesülünk arról, 
hogy „Felső országokbul vízen tegnap feles Famíliák, 
a kik Pápai Jószágomban magokat lehelyeztetni 
kívánják, érkeztének" (153.) ezután még újabbak 
jöttek a következő napon. Bittóra bízza, hogy hova 
telepíti őket. Ugyanez év aug. 30-án kelt levelében 
pedig elrendelte, hogy „egyedül a föld a hová meg
szállhatnak, szánthatnak, vethetnek és gazdálkod
hatnak" (154.), őszi vetésnek való gabonát kaphat
nak. Az őszi vetésig a német falukba szállítsák őket. 
Majd szept. 4-én kelt írás szerint a telepesek közül 
hármat elbocsátott Bittó, hogy másutt dolgozzanak. 
,,Kettejét pedig az Nórápi Prédikátor Házába szállé-
totta" a prefektus (155.). 

Úgy tudjuk, hogy 1728-ban folyik Pápára a tele
pítés,4 majd ugyanezt közölte Pongrácz G. pápai 
plébános is 1733-ból.5 Ő már határozottan németek
ről írt. Míg Esterházy levelében az említetteknél nem 
gondolunk németekre (154.). 

3. 1741. és 1752. között többször olvashatunk fa
kitermelésről és tűzifa eladásról (36. 179.). Nagy 
keresethez jutott, amikor 1746 ápr-ban hajókat és 
hozzá való felszerelést vásárolt 6000 forintért és saját 
erdeiből tűzifát szállított Potsonyba eladásra (121. 
126. 131. 152.). 1749. aug. 10-én kelt értesítésből 
megtudjuk, hogy méretre vágattasson a prefektus 
Bakonyságon fát (152.). A tűzifa Pozsonyba érkezett 
1749. okt. 13-án kelt levél szerint és azt azután ölbe 
rakatta és a mennyiségről értesíttette Bittót (157.). 
Ugyanilyen üzletet bonyolított le Pest felé és ottani 
házigazdája fogadta a szállítmányokat (176. 177.). 
Két hajó 1752 dec. 1-én megérkezett és azt az ispán 
rakatta ölbe (178.). Pesti tartózkodása idején 1753-

ban betegségéből felépülve rájött arra, hogy zabból 
jó vásárlásokat lehet csinálni (186.). 1750-ben kiad
ta az utasítás,hogy „Kglmed azon Két Boldog-Asszony 
nap között az accludált Specificatioban meg-irtt 
Deszkákk-való Fát vágassa, és Fürész-malomhoz vi
tetvén annak idejében az Deszkákat készíttesse 
meg" (166.). 

1753. júl. 17-én értesítette Bittót, hogy helyes 
volna egy hintót vásárolni (185.).6 Ezt valamelyik 
várbeli kapu alatt lehet megaranyoztatni és ekkor az 
elejét le kell takarni (140.). 

Állandóan hozatott élelmet szálláshelyére. így 
szalonnát és füstölt húst (3.); nyulak, őzek (56.) 
kerültek terítékre. Téli dinnye (25.), lencse, borsó 
(51.), lisztláng (36.), 1743 decemberben 14 mérő 
mogyorót rendelt Bécsbe (73.). Máskor égett borról 
(11.), pálimkáról (21.) volt szó, majd ürnös Pápáról 
(183.) került Pestre. Butéliákat rendelt Pozsonyba 
(175.), azután 1753 jan. 18-án újra kért tokaji bornak 
való 300 butéliát (183.). Megtudjuk azt is, hogy E. 
Károly soproni borából készült a kitűnő ürmös 
(184.). Több írásában 1752. augusztusában sürgősen 
szüksége volt 12 kötés „abrincsra" (1 75.). 

Az akkori közlekedéshez szükséges lovak rendkí
vül fontosak voltak és így azok megrendelése (13. 
70.), sűrű kérése (53. 67. 72.) szinte állandó volt még 
ezekben a hiányos levelekben is. Máskor lovat kért 
Szempere (140.). Távolról is mindig érdeklődik a 
szaporulatról (17.), a beteg lovak gyógyításáról 
(85.). Kimutatást készíttet a lovak eladásáról (133.), 
majd 1745 nov. 17-én Bécsből érdeklődött, hogy 
„Az fával kereskedők az kimustrált kanczákbul 
egynéhányt megakarnak venni, és ha azok feketék 
volának, inkább szeretnék-, azért hány legyen még 
azon kimustrált kanczákbul, és ollyanoké, hogy még 
hámba foghassák, és minémü áron adhassam nékik, 
arról is tudósítson Kgd" (115.). 

1750. okt. 9-én hámokat kért, ha már elkészül
tek (164.). 

A porosz háború alkalmával a pápai uradalomból 
vennének a hadsereg lovainak takarmányt és ezért 
bejelentette, hogy „Abrakbul, Szénábul, és Szalmábul 
mennyi, és minémü Provisio fog-kivántatni, és a Zab
nak Posonyi Mérejét, Szénának ölét, és Szalmának öl 
Számra való Rakását minémü áron akarják elvenni, 
és lia látni fogja Kglmd, hogy a Dominiumbul a 
Szükséges Provisio kifog-telhetni, és nyereséggel el
adhatni, Alkudgyék véle" Bittó (1 72.). 

Ifj. Ferenc megtudta, hogy lovászmestere a ménest 
igen rossz állapotban találta. „Öreg és fiatal kancza 25 
darab döglött légyen meg és mostanság még Harmincz 
őt darab beteg és nyavalyás", lehetett volna időben 
segíteni, „de ugy látszik, hogy az én Jószágomra, 
mintha csak bitang volna, senki sem vigyáz; amelly 
nagy gondviseletlenséget nem csak csudálom, de 
valóban neheztelemis." „Máskor időben minden
ről" pontos jelentést kér, írta Bécsből 1756 márc. 
15-én (204.). 
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1744-ből értesülünk arról, hogy „Győrött Baro 
Amadé dispositioja és directioja által készitve lett 
ezüstös kardomnak dolga miben legyen, és ha 
meglett-é már iránta a complamatio, Kglmed tudósítá
sát elvárom" (81.). Kár, hogy erről nem tudunk meg 
bővebbet. 

1740-ben bizalmasan értesítette Bittó Józsefet, 
hogy „Fölséges királynénk az lányomat magához, 
Hoff Damának kivánta, a mellyet is nem lehetvén 
denegálni, annak ki stafirozása nem kicsiny kölcség-
ben fog telni, talán vagy 2000 forinttal meg könnye
biti az kölcségemet" (26.). Közvetlen hangú ez a 
közlés pápai legfőbb tisztviselőjével. Ferenc három 
lánya közül az akkor 26 éves Antónia (1719-1771) 
volt a kiválasztott. Majd ő lett gróf Paar Venczel fe
lesége. Hozzá kért egyszer pénzt felküldeni 1745 dee. 
18-án (119.). 

1743-ban nagy örömmel segítette pápai prefektu
sának a fiát, Bittó Palkót, (aki a katonapályát válasz
totta), a hadsereghez megfelelő helyre helyezni. 
Ajánló soraival segítette az „Armadához" (62.). De 
mivel késett a felvétel, azért Prágából írt pozsonyi 
házigazdájának, hogy Palkónak és szolgájának, vala
mint lovaiknak szállást adjon (63.). Majd Bittó fiát 
Eperjesre küldötte és a tárnokmester „generális Ve
tésnek" írt Palkó ügyében és így a zászlótartói ran
got kapta az ifjú (66.). 

Bittó felesége 1744-ben halt meg (75.). Megha
tóan fejezte ki részvétét a földesúr. Bittónak ő is 
kívánt karácsonyra jó egészséget, hogy betegségéből 
hamarosan felépüljön (193.). Esterházy Károly egy 
leveléből (1755) arról értesülünk, hogy Bittó Ist
ván a pápai dominium fiskálisa lett ifj. E. Ferenc kí
vánságára (201.). 

Már említettük a tárnokmester súlyos betegségét, 
amely valószínűen rheuma vagy csúz lehetett, hiszen 
ez idő alatt többször is Trencsénteplic-fürdőn tartóz
kodott. Arról is értesülünk a pápai reformátusok egy 
beadványa nyomán, a vármegye értesítette a hely
tartótanácsot, hogy addigi késedelmének oka, hogy 
,,Pápa város földesura nehéz betegsége miatt tilta
kozását elő nem adhatta."7 

4. Az 1639. évi pápai várleltárból azt tudjuk meg, 
hogy a török megszállás után már haladt az épület 
renoválása.8 Ezután csak Pongrácz G. plébános le
írásából 100 év múlva hallunk az épület „moderni
zálásáról".9 A sok levéltári adat pusztulása miatt 
számunkra rendkívül értékesek a hézagosan is meg
maradt rövid levélbeli intézkedések. 1739. aug. 31-
én Pozsonyban kelt levélben írta le ennek a szakasz
nak indító program-adását: „az Papai Várban levő 
épülethez nem bánom ha hozzá kezdet Kgd, de egye
bet nem köllene csináltatni, hanem anyi ablak a 

i . ййга. A pápai vár átalakítási programja (Z), 1739. 
Abb. 1. Program der Umbauarbeit der Burg von Pápa (2.) 1739 
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menyi raituk vagyon, kezdien az elhagyott épület
iül, aitot is csak anyit a menyi azon két Szobába, a 
kiben az ablakok csináltatnak, és az lokaiok Szobáiá-
ban is egy aitot aki az folyosoml nyillik, ugy nem 
különben az egész a folyosó boltját le töretni, és me
gint annak rendi Szerint föl allétani, ugy az garádi-
csot és amint a Szobák a . . . után fognak jönni a 
következőket véghez vitetni, és mivel ha az folyosó 
annak rendi szerint vitetik, mind az ablakok raita, 
mind allul föllyül másként esnek azért azt is rendbe 
lehet venni, ugy az paradicsom Szoba is ugyan mellye-
ben fog esni de talán az idére elég munka lesz ez, ha 
mind azonáltal az üdö fogia engedni, az után az többi-
rül is lehet disponálni, Uy helybül az rostéllyokat az 
idén is gondolnám el lehetne hozatni, mert az Uy heli 
lakatos az lineáig hozhattya onnad pedig mi hozatat-
hattyuk, s talán gabonát is el vészen érette, mert ugy 
hallom hogy Szüksége vagyon reá, Kgd Írhatna néki, 
el válik mit felel." (2.) (1. ábra.) 

Ugyanazon év szeptemberében ezt közölte Bittó
val: ,Дкагот hogy Uyhelyben a rostéiokért el kül
det Kgd, Az Lakaiok Szobaiaban levő boltot, együt 
a Safar házában valóval le lehet töretni és ujiat csi
náltatni, de nem az elöbbenyi mod Szerint hanem 
amint legiobnak és alkalmatossabnak iteli az Pallér 
is, hogy igen sok föld köllessék reá" (5.). 

A két levél említette „elhagyott épület" kifejezés 
egyelőre még ismeretlen. De lehetne esetleg a volt 
kelet felé néző várkapu felett lévő önálló épület az 
1694. évi várleltár szerint. Ugyancsak nem szerepel 
az 1982-ben idézett öt pápai vár- és kastély leltárak
ban a „paradicsom" szoba megnevezés. Esetleg az 
elhelyezkedés alapján lehetne nagyjában helyhez 
kötni ezt a kérdéses szobát. A lakájok szobája az E. 
Károly idejében, illetőleg a halála után készített 
1796/99. évi várleltár szerint a földszinten a 63. 
sz.,10 ma ez a helyiség a várkastély É-i sarkának a 
közelében helyezkedik el. Az említett folyosó bizo
nyára a vár ÉK-i szárnyán futott végig. A sáfár háza 
valószínűen a lakájok szobája közelében lehetett. 

Az átalakítás folyamatát úgy szeretnénk felsorol
ni, hogy a mesteremberek és szakmák szerint csopor
tosítjuk a munkálatokat. Hiszen a levelekből is az 
adódik ki, hogy a nagyobb munkák után már a belső, 
finomabb és művészi tevékenység következett. 

A levelek nagy hiánya miatt előbbi programadás 
után 1740. máj. 5-én azt írta, hogy ,,az kömévesek, 
az üdönek rósz volta miatt még két Hét előtt az mun
kához nem kezdhetnek, azért addig le se jönnek és 
igy nem fog ártani, Ha az alatt Kgd egyrül másrul, 
á mire az épületnek szüksége lészen, providealni fog, 
hogy azután annál szaporább dolgozhassanak" (15.). 
Majd május 20-án kelt levelében „Épületre való Ma-
terialekat is Kgd csak mind vitessen a Várban, mert 
alig ha . . . kőműves nem fog az ünnepek után le 
menni, és akar az épülethez a Kik ha tavai kezdettek, 
meg mást is fognak föl álletani, azért csak legyen 
Matériáié, hogy Szaporán dolgozhassanak" (18.). 
Előbbiekből következik, hogy 1739-ben megindult 

az átalakítási munka. Július 26-án tudjuk meg, hogy 
„az Pallér is 14 nap alatt már Pápára fog menni" 
(19). Szept. 10-én azt írta Pápára, hogy Talloson 
munkájuk elvégzése után indulnak a kőművesek Pá
pára (24). Október elején pedig értesítette Bittót 
arról, hogy az idő miatt már nem mehetnek dolgoz
ni Pápára és addig támasszon meg mindent, hogy el 
ne dőljön (25.). 

Végül is 1741 februárjában elkezdődött a rend
szeres munka. Eszerint : „oly rendelést tettem, hogy 
iövö Vasárnap Bécsbül az Palier öt kömivessel ot le
gyen, Kgd általa az munkához csak hozzá láthasson 
és elsőben is ahoz kezgyebek, a ki leg Szükségesseb, 
az után pedig Continuállyák azt a kit már kezdettek, 
mivel menti magát pedig a Palier azon cudarabul (: 
akit megint vissza várok)" (30.). A pallér alig tudja 
magát kimenteni, de a munka halad (31. 49.). 

A kőműves garasokkal valami paktálás történt és 
1743 júliusában kiderült, hogy Pilgram mestert is 
becsapták (65.). 1744 augusztusban azt az utasítást 
adta Bittónak, hogy a fizetésüket kevesellő ácsokat 
és kőműveseket hagyja még a héten át dolgozni. De 
vasárnap rendelje maga elé és utasítsa rendre őket, 
mert az akkori fizetésüket királyi rendelet szerint 
kapták. „Ha nem akarnak dolgozni, hanem az előbbi 
mód Szerént-valo fizetésért, tehát hogy az épületkö
rül való munkának folytatása hátramaradást ne szen
vedjen, míglen az Czéhektöl eziránt uj Instructiot 
vesznek, őket az előbbi mód Szerént fizetheti 
Kglmed"(S2.). 

Két év múlva, 1745-ben azt írta, hogy „A mi az 
Ács-Legényeket illeti : való hogy ott alatt létemben az 
elmúlt Esztendőbéli Garas-pénzböl lett defalcálta-
iránt magokat nálam jelentették, a kiknak azon de-
falcatának leendő bonificatioját (: nem tudván kü
lönbet . . . minthogy az illyetén mester-Embereket . . 
mindenütt ugy fizetik:) nékik, meg-igértem, Fizetések 
végett publicáltatott ugyan a Parancsolat: de mi 
haszna a Parancsolatnak, ha nem observáltatik, és a 
Mester-Emberek mindenütt az előbbi mód Szerént 
fizetődnek; következőképpen az ottan munkálkodi-
kis fizetést, a mit mások adnak, praetendálták; és 
azért (:Szükségünk lévén reájuk:) nemis látom mód
ját, hogy vagy őket, vagy magát az Ács-Mestert 
meglehessen büntetni: mert a Büntetés-által az ő 
gorombaságok meg nem jobbittatik,- azonban jól 
cselekedte Kgd, hogy az jelentett defalcáltát nékik 
bonificálta" (115.). 1749. jún. 9-én még tovább 
folytatódott ez az ügy és arra utasította Bittót, 
hogy „Kgd az Ács és kömives Mestereket, és Legé
nyeket maga eleibe hivatván e béli ő Fölsége paran-
csolattyát az kilencz garassal fizetendő Nap-Szám
iránt nekik proponállya, hogy ezen ő Fölsége kegyes 
Parancsolattyának engedelmeskedgyenek,- különben, 
akar hová történnyék menetelek az országban meg
fogattatván Vasba fognak verettetni. Mit fognak 
reá válaszolni, és kivánnak-é engedelmességgel lenni, 
iránta tudósítását elfogom vár(ni)" (149.). Ugyanez 
év augusztusában csodálkozott azon, hogy milyen 
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„vakmerőek" az ácsok és a kőművesek. Pozsony
ban sem fizetnek 9 garasnál többet. Ebben az ügy
ben a vármegye orvoslását kell Bittónak kérni 
(152.). 

Ki kell emelni azt az érdekességet is, hogy a mes
terek a céhhez mennek védelemért és ettől a földes
úrnak is, úgy látszik, tartania kell. De az ügy kimene
tele felől nincs tudomásunk. 

Az eddigiekből az látszik, hogy nem pápai 
kőművesek dolgoztak a váron. 1745-ben egy tatai 
kőművessel is tárgyalt és az foglalót is kapott (161.). 

1746. évből azt írta: „Akarom, hogy a kömive-
sek már földsz-. . . horisontáig feljöttek" (136.). 
Sajnos nem tudni, hogy milyen újabb építkezésről 
volt szó. 

A másik fontos mesterség a kőfaragóké. Erről 
elég bőven értesítenek a levelek. A gróf megtudta, 
hogy „az Uj keő bányában mindenféle alkalmatos 
kövek találtatnak, igen akarom, hanem mivel a keő-
faragó addig nem dolgozhatik, méglen a föld fölül 
el nem hordatta tik és az fák le nem vágattak" 
azért tisztítsák le a földet és akkor „az keő faragó, 
pedig azt a három ablakot csak abbul a köbül csi-
nállya meg". A mérnök jelentette, hogy a kőben 
bojt sujtás alakú lyukak vannak, és arra kéri Bittót, 
hogy vizsgálja meg ezeket: természetesek-e vagy em
beri kéztől származnak (21.). A három ablaktok bi
zonyára a 2. sz. levél felsorolásának egyik tétele. Né
hány hónappal később újra sürgette ezt a dolgot és a 
takarodás után meg kell ott kezdeni a munkát (22. 
23.). Egy év múlva, 1741-ben megemlítette, hogy 
„Berkallyai kü Bannyábul való kü ugy latom hogy 
io, azért ha onnéd telikaz a kü a mely Szükséges, 
inkáb onnéd köl hozatni hogy Sem kilsö Országbul" 
(35.). Az első levelek kifejezései talán a Bakonyszücs 
határában lévő Márvány-völgyre ül. kőanyagára utal
nak, de a Berkaljai dűlőnév egyelőre ismeretlen. Az 
egyik Esterházy birtokkönyvnek a bakonyszücsi 
határrajzán a falutól É-ra és ÉNy-ra van egy-egy 
Berek nevű dűlő 1735-ben. Az ún. szűcsi kőről emlé
kezik meg Dornyay és Gerő is1 1 , majd Kőfalvi12. 
A fent említett négy levél valószínűen egy bizonyos, 
általunk már meg nem határozható kőbányára vonat
kozik. 

A kőfaragó munkákat és a mestereket külön 
csoportosítottuk, mert nem tudjuk, hogy melyik vá
rosbeli kőfaragó mit végzett a várnál. Esterházy fi
gyelmeztette Bittót, hogy a kőfaragó és a pallér a 
tervrajzokhoz tartsák magukat (4.). 1740 márc. 8-
án már a lépcsők köveinek szállításáról gondoskodott. 
(8.). Két év múlva már a felső ablakok köveit és azok 
gondos helyre rakását sürgette (50.). Másik érdekes 
probléma az, amikor a gróf Teplicből azt írta, „Hogy 
az ott való köbül egy ollyan Táblakö (:a minémőt 
Tatában 55: pénzért csinálnak:) három forintokba 
fogna felkészülni, az semmi módon nem lehet: hanem 
a kőfaragó nyilván csak azért él ezen praetextussal, 
hogy vagy kedve, vagy tudománya nintsen annak csi
nálásához: már a kettő közzül akár mellyik fogyat

kozás légyen, csak ott kell szerezni azon Táblaköve
ket, a hol jutalmassabban kaphatni (103.). Majd há
rom év eltelte után a folyosóra való kövek messziről 
való szállításán sopánkodott, de még így is szükséges
nek tartotta azokat (104.). 

Újabb feladat is akadt 1743 ápr. elején: ,Az Pá
dimentum Márvány-kőnek nem kell simán, hanem 
csak gorombán pallérozottnak lenni: mert így igen 
sima és sikos volna, ugy hogy nem is lehetne rajta 
járni. Pádimentumnak-való Kelhámar Követ ideföl 
ugyan kaphatni, de alá-vitelével együtt többen fogna-
kerülni, mintha Tatáról vitetnék az elkészített Már
vány-kő. Azon légyen Kglmed mindazonáltal, hogy a 
Tatai kő-faragótul mégis valamennyire jutalmassab
ban nyerhhe meg a Páfimentum-Köveket, mint sem az 
nékem küldött Specificatioban vagyon projectálva, 
megmondván vagyis Levél-által értésére adván néki, 
hogy ha olsóban nem engedi, tehát ezen köveket (: 
mellyéket itten már készenis kaphatni:) innét Győrig 
vizén fogjuk-alávitetni,- azért utolsó szóval mondja 
meg az csinált pádimentom kőnek leg-alsó árrát". 
Költségvetést is kért, hogy hány lapra lesz szüksége 
(61.). Előbb említett hónap végén már részletes uta
sításokkal látta el a prefektust, hogy miképpen al
kudjék meg a tatai kőfaragóval. így egy tábla 34 
krajcárba kerülne (62.). 10 nap múlva újra sürgette 
az alku kivitelét (63.). Jún. 10-én azt írta, hogy „Aka
rom, hogy a Tatai Kő-faragóval az Contarctus meg
lőtt" (64.). 

Több mint félévre rá a gróf úgy határozott, hogy a 
tatai kőfaragóval csináltatja meg ,,az Asztalokat és 
Kéményeket" és ezekhez el is küldi az ,Abriszeket", 
hogy azokat Tatára vigye valaki megbízható ember, 
Majd az átvétel írásbeli bizonyítását hozza vissza 
(111.). Ez tehát pontos és biztos megrendelés volt. 
Itt ismét bizonyítva látjuk, hogy a mesteremberek 
legnagyobb része nem pápai lakos. 

Bécsből ez év nov. 24-én közölte Bittóval, hogy a 
kőfaragónak (bizonyára Tatára) a jövő tavaszi dátum 
betartásáról és ha nem tudná elvállalni ilyen módon, 
akkor „azonnal adná tudtomra: mert idevaló 
Márványkő faragók találkoznak a kik ezen munkát 
jelentett időre bizonyosan elkészitenék (116.). Tehát 
bécsi mesterrel dolgoztatna, mert ezt a munkát bizto
san tavasszal akarta megcsináltatni. 

Ujabb fejlemény 1746. jún. 23-án kelt levele sze
rint, amennyiben utasította a prefektust, hogy „Az 
oda való kőfaragót, ha meg fog érkezni, csak piron
gassa meg Kgd ravaszságáért, hogy meg nem 
gondollya azt, hogy én adok életet néki: különben 
talán élete táplálására való munkát sem kaphatott 
volna másutt; azt is jelentheti Kglmed néki, hogy az 
onnan föllyül hozott Tábla kövek már itt készen van
nak: ezért ha azon az áron, mint az Tatai és Csesz-
neki kőfaragoktul annak előtte vettük, nem akarja 
készíteni, ezeket fogom levitetni: mivelhogy 
eleintenis oda destináltam" (129.). Egy hónap múlva 
azt írta Bittónak, hogy „Tatai kőfaragó özvegyének* 
minémü Praetensioja légyen, ide rekesztve küldött 
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Leveléből megláthatja s egyszersmind megirhattya 
Kgd néki, hogy mivel о minden dolgában olly állha
tatlan, én az ő Emberei által már többet nem fogok 
dolgoztatni" és arra is hivatkozik, hogy a lapokat nem 
készítette elég vékonyra és igy azoknak a „simítására 
és igazítására" újra költeni kellett. Ki fogja ezért ke
restetni a tallosi „Caminok" fizetési nyugtáit és a 
Pápára készítettekért is csak annyit fog fizetni (130.). 

Egy évvel korábban azt írta, hogy Pozsonyba ér
kezett „a kőfaragó" és jónak tartja a fehér márványt 
és nagy darabokat is fognak kapni és a gróf szerint 
így nem lesz szükségük tatai kőre és ez olcsóbb meg
oldás is (101.). A kőfaragó hovatartozásáról és a 
márvány származásáról így sajnos semmit sem tu
dunk. 1746. márciusában arról értesülünk, hogy az 
asztalok és az olaszkémények rajzai már Pápán voltak 
és így a kőfaragónak újabb rajzokra nincs szüksége 
(123.). A szövegből az is érthető, hogy kőfaragó 
munka előkészítése folyt, talán a helybeli mester fog 
rajta dolgozni. 1749. októberben sok felsorolás 
között a „zöld szobában" elhelyezendő és lábakra 
állítható márvány asztalok rajzait említette (157.). 
Decemberben pedig azt közölte, hogy nem kétli, 
hogy az asztalok a lábukra illenek (158.). Ma is áll 
két díszes kályha a várkastélyban úgy, hogy a pad
lón nagy és díszes kőlapon lábak állanak és azok 

2. ábra. A pápai várban dolgozó kőfaragó eló'nyugtája (197.), 
1754. 
Abb. 2. Vorquittung eines in der Burg von Pápa angestellten 
Steinmetzers (197.) 1754 
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újabb kőlapján nyugszik a kályha. Ezt a felső lapot 
hívják asztalnak. 

A levelek között megmaradt egy kőfaragó előleg 
nyugta 1753—54-ből. (197.) (2. ábra). 

A legtöbb helyen csak név és lakóhely nélkül em
lítette a kőfaragót. Eddig a pápai, cseszneki, bécsi 
és pozsonyi mesterről tett megjegyzést. A zirci 
Hisslinger János György Kőfaragómester kőlapok 
leszállításáról írt 1748-ban és Bittó megjegyzése sze
rint még a mester tartozott ott is (141.). 1753-ban a 
pozsonyi kőfaragónak valami számunkra ismeretlen 
munkája olcsóbb lenne, de talán érdemes lenne a pá
pai kőfaragóval is megbeszélni (188.). Itt kell meg
jegyezni azt is, hogy Pápán 1745-ben már a kőműve
sek és kőfaragók német céhét említik.13 Többek 
szerint a barokk-korban egész művésztelep működött 
itt akkor.14 

Az asztalos munkái beindítása úgy látszik csak 
1742 végén kezdődött. Ekkor kérte, hogy az „uj 
ajtó- és ablak-modelákatis" küldje a prefektus 
Pozsonyba (52.). A gondos és mindenre ügyelő gazda 
1743. év elején azzal foglalkozott Pozsonyban, hogy 
„Az Asztalossal ugy végeztem rövidesen, hogy felső 
ajtók kívül-belül egyarányuak s egyformájuak, a reá
juk való Pléhek pedig az első ajtóknak formájára 
legyenek. Azokáért az Asztalost csak ösztönözze Kgl-
mes, hogy ablakok s ajtónakvaló elégséges fát Szerez
zen, és mint Szándékomat és akaratomat már béki 
Szóval meg magyaráztam, a Szerént folytassa a mun
kát" (56.). Mivel a Pápán az új ajtóknak való száraz 
deszka nem volt, azért beleegyezett az asztalosnak 
Bécsbe küldéséhez, hogy ott vásárolja a megfelelő 
anyagot. Azt majd Pozsonyba és onnan Pápára lehes
sen szállítani. Mivel ebben az időben Bajorországból 
Bécsbe a háború miatt ilyen árut nem lehetett 
hozatni, attól tartott, hogy a száraz deszka Bécsben 
is szűken lesz (63.). Mindenre kiterjedő figyelmét az 
is bizonyítja, hogy 1743 augusztusában már alkuban 
volt egy hamburgi asztalossal a padlásra való táblák 
hamburgi mustrája szerint (66.). 

1744. márciusában azt kérdezte Bittótól, hogy az 
ablakok felszereléséhez mennyi anyag szükséges és 
hány ajtó készült el (78.). Néhány nap múlva már 
tárgyalt is Bécsben egy asztalossal (97.). 1745. 
aug-ban megkapta az új ajtó rajzát (100.). Gondosko
dott arról is, hogy a bécsi asztalosnak és lakatosnak a 
szobája a pápai várban elkészüljön (107.). A lambé
riák még nem készek 1745 nov. elején és az asztalos 
az 1 Coll vastag padlót csinálhatja. Ezért figyelmeztet
te, hogy a tégla-alapnak is milyen magasnak szabad 
csak lenni. Két szoba két ajtaját már várta, hogy elké
szüljön (112.). Két héttel később már a bécsi aszta
lossal akart elszámolni és elrendelte, hogy a padló is a 
küszöb magasságáig legyen és így padlózhat rá ez a bé
csi asztalos (115.). Ugyancsak Bécsből írta ez év nov. 
24-én, hogy a ,,Palotán lévő ugy az másik ajtó is már 
középre csináltatott, akarom, az ide való Asztalossal 
az Lamberit annak rendi szerint megcsináltatom 
(116.).15 A helyi asztalostól várta, hogy megmérje az 



ablakok között levő távolságot, hogy oda majd a 
tükröket elhelyezhessék (130.). Ezeknek a kereteit 
is a bécsi asztalos fogja elkészíteni. Ma is megvan öt 
eredeti tükörkeret szép faragással és remek aranyo
zással. Akkor a „tükör" különben 54 ft 24 kr volt 
(132.). A tükrök 1749. szept. 4-én érkeztek Po
zsonyba (155.). 

A vár dupla ablakainak készítését sürgette (140.), 
majd elrendelte, hogy téli ablakokat is csináljanak 
(178.)16 Az ablakokat ólomba kellett illeszteni 
(179.). Ezzel kapcsolatban 1752-ben újra gond lett 
az, hogy „pápai üvegeseknek nintsen olyen szerszá
mok, hogy drótra ólmot önthessenek", ezért Po
zsonyból intézkedett, hogy a szempci üveges ehhez 
mintát készítsen (180.). Majd négy téli ablakot a pá
pai üveges már el is készített. Ugy tudjuk, hogy 1715-
ben már volt egy üveges Pápán.17 

Már 1741-ben elrendelte, hogy Pozsonyban kap
ható üveget és „czint" leghelyesebb volna, hogyha a 
pápai üveges maga választaná ott ki (38.). 1745-ben 
üveges is dolgozott a várban (105.). 

1746. febr. 23-án megelégedésének adott kifeje
zést, hogy a városlődi táblaüvegek megérkeztek Pá
pára a várba. Ezek költsége kevesebb, mint a bécsie
ké (122.). Bizonyára Pilléről jött az üveg, ahol mai 
tudásunk szerint csak kerek üveget készített id. 
Gasteiger J. M.18 Az 1927-ből származó pápai ura
dalmi fotóalbumban ilyen ablakok látszanak a közép
ső front udvar felé eső ablakkereteiben. 

Újabb munka indult a várban 1745 áprilisban. 
Erről azt írta, hogy a „kőmives Pallérnak hagyja-
meg Kgd, hogy fogjon a stukaturozáshoz és egy Szo
bát csak nagyjában Stukaturozzon-meg és mihent 
megkészült, azo . . . irja meg, s a megnevezett Stuka-
turozó Mester le fog menni; a kit is a Contractusban 
Specifikált Munkának véghez-vitele után hasonló
képpen contentálni kell." Az utóiratban jelezte, hogy: 
„P. S. Miképpen kellessék pedig a Szobának Menye-
zetit nagyjában stukaturázni, Pilgram Ur ide rekesz
tett megküldött Leveléből a Pallér bővebbin megfog
ja érthetni" (98.). Ezek szerint bécsi mester ment 
Pápára erre a munkára is, és inkább idegen emberek 
dolgoznak a várban. Alig akad pápai ember.1 9 A gon
dos gazda még Szenczről is apróságokra gondolt, 
hogy a stukaturozásnál az ajtókat jól fedjék, nehogy 
azok a mennyezeti munkánál meszesek legyenek 
(105.). 

Neustattból írt Joseph Fürcher lakatosmester 
1739-ben egy rézajtó elkészítéséről és arról készült 
nyugtáról (6.). Sajnos semmi sem köti helyhez ezt az 
adatot. 1741-ben késett a lakatos munkája (39.). Egy 
bécsi lakatossal először mintákat csináltatott, csak 
azután alkudott meg vele (97.). A bécsi lakatos egy 
bizonyos vasrostélynak fontját 48 krajcárért csinál
ná. Ezért meg kellett érdeklődni Pápán, hogy ott 
mennyiért készülne el a rostély (rács). Ha nem meg
felelő az ajánlat, akkor ezt is Bécsben csináltatja meg 
(102.). Egy hónap múlva kiderült, hogy a pápai laka
tos ezt a munkát nem tudta elvállalni és a gróf kérte a 

rostélynak méreteit, amit majd Pozsonyból eljuttat 
Bécsbe (103.). 

Végre 1745. aug. 11-én azt írta a gróf, hogy nagy 
megelégedéssel vette tudomásul, hogy a várbeli szo
bákban a nagyobb iparosmunkák elkészültek (106.). 
Tehát eddig a felsorolt munkák öt év alatt fejeződtek 
be. A falaknak kárpittal való bevonásához 
szükségesek a Jamberitul Gimsig való magasságának 
az mérték"-e (69.). 1745. jún. végén már a „tapeczi-
rer" munkája után érdeklődött (104.). Aug elején 
tudomásul vette, hogy a mester négy szobát elkészí
tett (105.). A kárpitrámát Pápán csináltatták (124.). 
1746 márciusában és júliusban sürgette, hogy a képfa
ragó nagyobb iramban csinálja a rámákat, mert amint 
a bécsi asztalos legények egy szobával elkészültek, 
azonnal hozzáfoghat a kárpitos is (130.). 

1741. szept. 29-én hat zöld kályhát vett a pozso
nyi piacon és hamarosan küldeni akarta (39.). 1746 
dec. végén említette, feltételesen, hogy ,Jiabár fekete 
kálhákat köllene is az Szobákban csináltatni" (137.). 
1741-ben azt mérlegelte, hogy ,Jialo Szobában való 
kemenczét vagy az paradicsom szobábul vagy az 
folyosorul az fal közöt köllene fütteni" (42.). A leg
apróbb részletekre is kiterjedt távolról is a figyelme. 
Mindent ő indít be és mindent mozgat is állandóan. 
Pedig ritkán láthatja pápai várát. 1744 júniusban el
intézte, hogy a pozsonyi fazekas kályhákat szállí
tott a maga hajóján Gönyüig. Onnan a Pápára fuvaro
záshoz 12 szekérre lett szüksége. Ez igen gondos elő
készítést és nagy figyelmet kívánt (80.). Négy évvel 
később Pápán volt egy pozsonyi fazekas. Ezt úgy tet
ték próbára, hogy a szekérszín fölött lévő szobákba 
kemencéket csináltattak vele (144.). 

1745-ben szerződéssel együtt került egy bécsi fa
zekas Pápára és Bittónak kellett neki próbamunkát 
adnia. 1747-ben megtudjuk, hogy a kályha-lábak Pá
pán készültek és majd az oda érkező kályhákat fog
ják a lábakra helyezni (138.). Volt a várban egy Dáni
ából jött fazekas, aki edényeket csinált bemutatóra. 
Azokat mázzal vonta be és a gróf azt kívánta, hogy az 
egyik kályha zöld, a másik fehér legyen (153.). Majd 
tovább is adott ennek a fazekasnak (160.) munkát. 

1749-ben egy pápai német fazekas a várbeli mun
kájához rézport és egy ismeretlen nevű („suda") 
anyagot kért (156.). A gróf ki fogja kerestetni a 
tallosi kaminok számláit és csak annyit hajlandó 
fizetni az elkészült pápaiakért (130.).20 

Bittó alkudott a képíróval az aranyozásokról és 
1748. febr. 14-én azt gondolta a gróf, hogy már ki is 
volt fizetve (140.). Számunkra fontos adat az, amikor 
azt írta 1748 dec. 18-án: „Nem kétlem, a képiró 
Inas Pozsonyból már viszsza érkezett s a Mesteris be
tegségéből fölépült? azokáért csak ősznőnőzni kőől 
őket, hogy a Palotába való képeket készítsék el 
(146). (3. ábra) Még arról is értesülünk ezekből a 
gyér adatokból, hogy a képíró 1749 jún. 20-án Dö-
mölkre ment (150.). 

1752. dec. 5-én kelt leveléből kiderült, hogy „az 
képiró . . . egynihány rendbéli Mustrais . . . vettem. 
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3. ábra. A képíró munkája a pápai várban (146.), 1748. 
Abb. 3. Arbeit des Vergoldners in der Burg von Pápa 
(146.) 1748 

Ezen Mustrák mé. . . tetszenek; bár csak a a. . .rul 
adott volna tudósitá. . . üdő alatt fogna megkészü. . . 
ezen munka? és mit kérne (179.). Itt valószínűen 
szó lehet a későbbi ősök csarnokában volt képek 
elkészítéséről vagy csaták és várak ábrázolásáról is. 

1764. ápr. 6-án kelt levélben erre az időkre kapunk 
némi utalást: „Tandem vettem feleletet a Pápai kép
író eránt, melyben a Praefectus a következendőket 
irja. Az ide (Pápa) való képiró beszélli hogy a Palo
tákat mind eő irta, de a marmorizálást más bétsi a ki 
meg hólt de, hogy eő-is tudja, amint ezen alkalmatos
sággal egy néhány próbát-is Scatulában meg küld". 
A levél margóján olvasható az uraságnak, E Károlynak 
a válasza: „Ugyan csak inkább ennek, mint Emberem
nek adnám a munkát, hogy sem más idegennek",2 r 

Voit P szerint a mai Nádor-teremben volt nagyméretű 
festményeket egy helyi vagy vándorfestő készíthet
te.22 Sajnos ennyi adat sem elegendő arra, hogy fon-
tosabb következtetésekre juthassunk. 

Ezután a szobák berendezési tárgyairól gondoskod
tak. A hiányos levelekből csak keveset tudunk meg. 
„Ezen alkalmatossággal mennek az it . . . Mobilikk, 
az freslogokat száraz kel. . . tétetni, és hogy az egér 
hozzá ne férien,' mert az kamuka ágyak vannak ben
ne" (101.). Egy évvel később, 1746-ban újra szállí
tott. „Kicsiny lévén a viz a Mobiliákat Gönyüig fog 
kölleni leszállitani, a melly Mobiliákat hogy essős 

időben meg ne romollynak, ernyős Szekerek fognak 
kívántatni hogy azért kevesebbet félhessen Ember a 
kártul, valamennyi Szekereket érette fog Klmed Gö-
nyüre küldeni, mindeniknek dupla Gyékényből 
legyen fedele" (128.). Négy nap múlva újra figyelmez
tette, hogy ötven szekér kell ezekre a fuvarokra 
(129.). Jellemző ez a szekérállomány ez időkbeli ura
dalmak felszerelésére. 1749-ben kérte Pozsonyba a 
pápai „Várbeli Mobiliáknak az idén írott Inventariu-
mát . . . hogy belehessen köttetni" (156.). 1746 
szept. 1-i levelében értesülünk egy íróasztal szállí
tásáról, amelyet gyékénybe takartak (132.). 

Bizonyára nagyarányú volt ez a várberendezés. Sok 
féle való tartózkodása alatt sokat láthatott, hiszen a 
legmagasabb körökben tevékenykedett. ízlése szerint 
a várba a legjobban illőt készítette el Pozsonyban és 
Bécsben. 

A tárnokmester ritkán és rövid időre látogatott 
Pápára és akkor is a tárgyalt időszakban az átalakítási 
munkákat ellenőrizte, vagy egy-egy birtokrész ügye 
izgatta. Viszont láttuk azt a szorgos kezdeményezést 
és a jó gazda gondosságát. Csak bizonyos dolgokat 
bízott Bittó ízlésére.2 3 

1754-ben elkészült várkápolna dél felé az épületen 
a szélső helyiség volt. (3a. ábra 30—31.) Meg kell te
hát vizsgálnunk, hogy a néhány év alatt rendbe hozott 
helyiségek valóban a kápolnához kapcsolódó épület
részen helyezkedtek-e el. 

1741-ben névszerint is említettek szobákat: „ugy 
latom az épületben iol progredial az Pallér, hanem at-
tul tartok vagy mivel az nyári Szobának már kint köl-
letik jönni, ugyazon résznek is mint az paradicsom 
Szoba vagyon egész az puszta falig mind magasabb
nak köl lenni, ugy hogy valamint az öreg folyosónak 
van az horizontya, ugy keönyüs körül kölletik lennie, 
és igy vagy az boltoknak el kölletik menni, akit iob-
nak tartok, vagy igen meg köl tölteni, a ki talán az 
boltokat igen meg fogia nyomni, és igy mind kölcség 
mind más kar is következhetni, ezért azt tartom 
legiobnak, hogy Kgd csak huszonegy órára is jönne 
föl edgyüt az Palerral, hogy it nyerhetnénk iránta" 
(37.). A paradicsom elnevezés a ma ismert öt vár-
illetőleg kastélyleltárban nem szerepel. De ez a szoba 
talán a földszinten volt a mai Főtér felé. A „puszta 
falnak" említése arra enged következtetni, hogy az a 
Sparr-féle gyűjteményben lévő pápai várábrázolás 
D-i fala lehet 1739-ben.24 Viszont ennek a közelében 
említette a nyári szobát, amely az 1796. évi várleltár 
szerint a 43. sz. helyiség volt.25 Ez tehát a DNy-i 
épületszárnyban helyezkedett el. Akkor a már 
említett nyári szoba a vár földszintjének É-i sarkán 
volt. így az említett „öreg folyosó" viszont a DNy-i 
szárnyé lehetett. 

1741. szept-ben kályhákat ajánlott elhelyezni a 
várban „az Kgd Szállására Czuckerpacker Szobában, 
Tisztek Szobáiaban, és ahol az elöt az Czuckerpacker 
lakot" (39.). Ismét a vár. 4. leltárában (1796/99) 
találunk felvilágosítást erre is, amikor 58—60. sz. 
szobák a konyhája, első szobája és raktára.26 Ugyan-
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ebben a leltárban a „Belső Tisztek ebédlő Szobája" 
néven szerepel az 57. sz. szoba.27 Mindezek az ÉNy-i 
főszárnyban voltak ismét csak a földszinten. Még egy
szer ki kell emelni, hogy mindezek az elnevezések 
használatban voltak a levelek adatai után 55 évvel is 
a leltárban. 

Majd okt. 9-én említette a vendégszobákat, de ezek 
helye ma már nem állapítható meg. Itt újból előkerült 
a paradicsomszoba elnevezés. Ennél akkor újabb 
probléma merült fel és úgy látta, hogy ezt a szobát 
sem lehetett lakni (4L). Majd ennek fűtése okozott 
gondot és a mellette lévő hálószobáé is (42.). 1743 
márc. 12-én a pallér megnyugtatta a grófot, hogy „az 
paradicsom Szobábul fogvást valamennyi Van allul 
és Föllyül az garadiccsal edgy üt ugy elkészülvén az 
idén, hogy talán bent is lehessen lakni" (59.). Tehát 
van ebben a nagy átalakító munkában számunkra is
meretlen helyiség az emeleten is. És így mindjobban 
közelítünk a főfronthoz és annak termeihez. Amint a 
szobák elkészültek, azonnal értesítést kért, hogy 
intézkedhessen azok berendezéseinek megrendeléséről 
(93.). 

Ugyanebben az évben Szenéről utasította a prefek
tust, hogy cselédei szobáit takarítsák ki (106.). Ezek 
a helyiségek bizonyára a két oldalszárny földszintjén 
voltak. 

Augusztusban a szobákban nagy rendezkedést csi
nált: „azon köll lenni, hogy a kis garádicsok- mellett 
lévő alól föllyül való konyhácskák is elkészüllyenek, 
Hanem a Czuckerpacker számára szükség lesz kiüre
síteni és tisztítani azt az alkalmatosságot, a hol most a 
kasznár és porkoláb lakik: a kasznárnak és porkoláb
nak pedig azon a soron, a hol Kgd lakik, lehet lakal-
matosságot assignálni" (107.). 

A kis konyhát az 1648. évi várleltár említette. 
Akkor az a 47.48. sz. helyiség és 1796-ban biztosan a 
48. sz. szoba.28 Az is lehetséges, hogy a régi 
sütőházak egyike volt. Két kisebb lépcső van ma a 
hosszanti szárnyban, valószínűen ezeket említi a- gróf, 
de a pontos helyüket a lépcsőnél nem ismerjük 
(109.). A kasznár és a porkoláb lakását a várkapunál 
említette az 1694. évi várleltár.29 Azt egyenlőre nem 
tudjuk megállapítani, hogy a prefektus hol lakott. 

Majd egy hét múlva a tárnokmester megváltoztatta 
előbbi rendelkezését és a porkolábot és a kasznárt régi 
szobájában hagyta, mert nem volt áthelyezésükre 
semmi lehetőség. (709.). 

A kárpitozni való szobákba a méreteket kérte 
1745. dec. 11-én Bécsben kelt levelében (117.). Va
lószínűen itt az emeleti szobákról lehetett szó. E-
mellett szól egy újabb levél egyik mondata, amelyben 
a vörös szobában lévő tükörről írt (130.). Az 1796. 
évi várleltárban a nagy vörös szoba a 13. sz. alatt 
szerepelt.30 Különben itt volt az 1639. és az 1648. 
évi várleltár szerint a vár kápolnája.31 „A középső 
ambitus mellett, mint az öreg grádics vagyon, Czug 
leszen; mellyet még ott létemben a Pallérnak nem 
csak szóval értésére adtam, de mellyik légyen a 
könyvben az abriszbenis megmutattam (131.). Te

hát a főszárny folyosójáról tett említést és azt az 
akkor szóhasználatban középső szárnynak nevezte. 

1749 okt. 13-án kelt pozsonyi levélben a zöld szo
bában lévő márvány asztalokról jegyezte meg, hogy 
azokat lábaikra kell helyezni (157.). 1796-ban az volt 
a „melyékes zöld szoba" a 10. számmal.32 1753-ban 
azt közölte Bittóval, hogy a szakácsok volt szobájára 
szüksége lesz (189.). Ez a szoba ismét a földszinten 
található az épület É-i sarka közelében33 A leltár 
azonban a tésztagyúró szakácsok szobájaként közli, 
viszont a levélben a szakácsok volt szobáját nevezi 
meg. 

Az irodalom úgy tartja nyilván, hogy a pápai vár
ban az 1754-ben befejezett kápolnához (az épület 
ÉK-i szárnyának a mai Főtér felé eső végében) kap
csolódó épületrészen folytak építkezések.34 Az 
eddigiekben nem minden szobát tudtunk a régi lel
tárakba beazonosítani. De amelyek meghatározhatók 
voltak, azok egyike sem fordul elő az új kápolna kö
zelében. A földszinten a DNy-i szárnyban két szoba 
(43. és 47. 48. sz.), a főszárnyban az 57-60. sz. 
szobák és az É-i sarok közelében a 63. és 64. sz. 
szobák. Az emeleten pedig ÉK felé a 24. sz., a főfron-
ton a 13. sz. és a DNy-i szárnyban a 10. sz. szoba. 
(3a. ábra). 

3a. ábra Abb. За 
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4. ábra. A pápai vár kútjának javítása {142.), 1747. 
Лей. 4. Renovierung des Burgbrunnens im Pápa (-M2.) 1747 
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A várban újabb állás volt kialakulóban: ,Az haus 
knecht, ha el végzi munkáját mindgyárt iöjiön vissza, 
mert . . . igen akarnám ha volna ot valaki aki az mun
kát tőle meg tanulná, hogy ot helyben lenne 
emberünk a ki mindenkor a Szerent tisztitaná az Szo
bákat" (99.). 1745. szept. 4-én Tallosra érkezett az 
új ember és a gróf remélte, hogy Pápán a munkáját 
jól végezte (110.). Majd ifj. Ferenc 1755-ben Bécs
ből írta, hogy „az Inventarium Szerént a Porkoláb 
által mindeneket jó renddel adasson ezen Czimmer-
warternek kezéhez, és nem csak a Szobáknak, Bó-
oltoknak, konyhának és padlásnak kultsait, de az 
generalis kultsokat is mind ő néki resignáltassa, és 
mindenben általa subcsribál tassa" (199.). A 
következő évben az új alkalmazott panaszolta, hogy 
az uradalom annyiféle elintézni valójával terhelték 
meg, „hogy azokat . . . főképpen az Magyar nyelvet 
és . . . nem értvén, és nem tudván nem csak nem 
győzi, de még az általam reá bizott munkának végbe 
vitelére, és az felső Szobákban lévő Mobiliáknak né
metül való megírására sintsen üressége" (203.). 

A vár kútja az 1694. évi várleltár szerint az 
udvaron a mai főbejárattól Ny-ra volt.35 1747-ben 
a kútnak javítása iránt érdeklődött a gróf (36.). A kö
vetkező évben közölte, hogy ,,a' Várbéli Kút nem 
hogy helyre megcsináltatott volna, sőt inkább az 
ólyom Csivei annyira megrepedeztek, hogy semmi 
vizet nem adnak; 's így az Győri Harang-őntő az ő 
rósz munkája által nékem haszontalan költséget, és 
alkalmatlan patientiát okozott. Én ugyan azon 
Kutat Kút-mester által annak rendi Szerint megcsi
náltatom, de az eddig reá tett költséget az fellyebb 
emiétett Harangőntőn (:a'kinek nem kőllőtt volna 
munkát, mellynek nem mestere, magára vállalni:) 
desumálni fogom. Azon Kút-Mester ki Spáizer 
Házánál az Kutat csinálta, mostanság Nagyszombat
ban vagyon, mihelyt visszafog-érkezni, általfogkül-
detni; 's általa úgy kell a'Kútat csináltatni, hogy 
Csiveken a' Vizet a'padlásrais fői lehessen hajtani, 
's az ott lévő Kádokat Vizzel könnyen, és hamar 
mindenkor meglehessenn tölteni" (142.) (4. ábra.) 
A következő év augusztusában kiderült, hogy egy 
pozsonyi kútmesterrel fog Bittó alkudni és megparan
csolta, hogy pénzt is adjon neki a felszereléshez 
(143.). További részletek ebben a témában sem is
meretesek. 

Valószínűen a várbeli istállóról van szó, amikor is 
„Az Istállóbéli oszlopokk, és közfák igenis kevesebb 
költségbe kőll telniek, minthogy a fát magam adom" 
(155.). Sajnos minden további hírek hiányoznak. 

Érdekes adat a vár életére: „Hogy a vár 
éjtszakának idején zárva lehessen, míg a Vas-Rostély 
elkészül, a város felől való ajtót fából csináltassa 
megKgd az ide rekesztett Delineationak azon része 
Szerént, a melly felől a NB: van jegyezve; még-is 
tisztességessebb lesz, mintha kővel vagy Téglával 
rakatnábé Kgd (109.). Ezek szerint akkor a város felé 
kerítésfal volt és annak kapujáról gondoskodott a 
tárnokmester. 

Röviden meg kell említeni még a levelekben az 
egyetlen személyes, érdekes ügy előfordulását. Ez a 
várbeli porkoláb szerelmi ügye a szolgálójával (103.). 
Ügy látszik, hogy az ő hanyagságából rabok tudtak a 
vár börtönéből kiszabadulni. Ha ezek között halálra 
ítélt is volt, akkor a porkolábot vasra kellett veretni. 
A porkoláb nem akarta feleségül venni szolgálóját és 
erre nem is lehetett kényszeríteni őt ,,. . . lehet strin-
gálni, hogy a szolgálónak Jegy-ruhát, és dost megadja, 
a mellyis fájdalmasan fog néki esni." A porkoláb 
gondviselése alatt lévő Mobiliákat el kellett tőle venni 
és a számtartónak átadni „a fejér Ruhát pedig annak 
felesége kezébe meghagyván, hogy jól gondját visely-
lyék"(7Ö6. 110. és 115.). 

Bécsből Pozsonyba érkeztek a „Gombok" és 1743 
dec. 17-én már érdeklődött, hogy miképpen megy 
velük illetve rajtuk a munka Pápán (72. 73.). Közel 
egy év múlva a két „Babilion" között a tető is kész és 
a főhomlokzaton is dolgoztak (90.). Öt év múlva a 
Babilionra való gombot is elküldte Pozsonyból (155.). 

Újabb gondot okozott az ún. „Tipl fa" elkészítése. 
Ezeket a legtöbb szobában akarta elhelyezni és azo
kat Bécsből kívánta meghozatni (4L). 

1742 nyarán közölte, hogy Árvából „hosszú Fák"-
at fog szállíttatni Szt Mihálykor. Amennyi rész a vár
ban szükséges, hogy tető alá kerüljön, annyit a Ba
konyban is lehet vágatni (47.). Augusztusban már ér
tesítette Bittót, hogy már száradnak az Árva vize 
partján. Ezeket vízen úsztatják majd le Komáromig és 
onnan szekereken szállítják Pápára (48.). Újabb adat 
egy 1743. jún. 10-én kelt levélben, amely szerint „Az 
Födél-fáknak készítését, és az födélnek fölállítását 
csak sürgesse Kglmed (64.). 1746 szept. 1-én írta, 
hogy sajnálja szegény cserép „födőt" (132.); bizo
nyára szerencsétlenül járt. 

1745-ből megtudjuk, hogy ,Az Padlásra-való 
Ablakok jók lesznek, de az Pavilonban nem lészen 
szükséges" (104.). 

Előbb említett év május végén Pozsonyból írta: 
számított arra, hogy hamarosan a folyosó is elkészül 
(101.). Fontos adat számunkra 1741-ből, amely 
szerint a gróf szükségesnek tartja, hogy a Borsosgyőr 
felé eső részt, tehát a DNy-i szárnyat is elkezdhetik 
(35.). Abban lakhatna majd Bittó. Nyilván eddig az 
ÉK-i szárnyban lakott. A másik fontos adat 1743 aug-
ból az, hogy „azon kell szorgalmatoskodni, hogy az 
Város felől-való fal-is fölállittassék, és még ez-idén 
egészen födél-alá jöjjön" (66.). 

1639 óta egy-egy szobával nyúlt meg fokozato
san a vár két oldalszárnya és még tárnokmesterünk 
idejében is a mai Főtér felé tornyok nélkül kell a 
várat elképzelnünk. Ilyen az épület az 1639-ből 
származó Sparr-féle gyűjteményben szereplő pápai 
metszeten is.36 Ide illik Pongrácz G. várleírása is 
ebből az időből.37 

1752 ápr. 23-án kelt levelében azt olvashatjuk, 
hogy ,Az Subterraneum el készülvén . . . hogy 
Földúl a fóli is meg lészen . . . már ha nincs is, de nem 
sokára meg . . . azon is köll lenni, a mennyire az esős 
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üdö meg engedi, hogy meg hordatassa, mert félő, 
hogy az bot ne Szenvedgyen" (173.). Ez nem lehetett 
a mai udvar alatt a bolthajtásos pince, hanem az épü
let ÉK-i szárnya mellett ma is használt ugyancsak 
bolthajtásos pince, amely fölött tehát nincs építmény. 

5. Ujabb töredékes értesítés az akkori nagy munká
ról, amikor is 1745. dec. 18-án azt írta Bittónak, 
hogy „Jól esett, hogy a Vár mellett való Tó Szélire 
rothadtt Szalmát hordatott Kgd: mert az által a viz 
elszorittatván az Fundamentumnak ásásában, és ve
tésében nem fog gátlást tenni, sem pedig az épület 
alá Sziváskodni" (119.). Újra csak nem tudjuk, hogy 
milyen alapokról tett említést. Mindenesetre sokat 
mond az akkori tó vízszintjének magasságáról, hiszen 
akkor még bizonyára nyitva lehettek a várárkok. 

A pápai vár életében így lezárult egy újabb átala
kítási szakasz és ez a XVI. század végi török megszál
lás után már nem az első szakasz lehetett. 

1750-ben a gróf intézkedett, hogy a Tatáról érke
ző két pár „Hattyufia" megfelelő szállást kapjon a 
bébi vadkertben (164.). Pozsonyból azt írta, hogy 
valamiképpen gyöngykakast fog szerezni és azt Pá
pára küldi (165.). Majd azt kérte, hogy narancsfák
nak való edényeket kapjon Pozsonyba (28.). Szempc-
ről „oltovány ágocskákat" kapott és azokat Pápára 
küldte (32). Többször olvashatunk a kiterjedt tó
gazdaságról. Ajánlotta, hogy inkább csuka legyen a 
„báli tooban" és helyesnek tartotta, hogy a halakat 
kereskedőnek adta el Bittó (29.). A ponty 
ivadékokkal is lehet kereskedni (164), böjti napokon 
helyes volt a pápateszéri tavon halásztatni. Ha szüksé
ges más tavakon is halásztathat (171.). A bakonysági 
malom előtt halas-tavat kezdett ásatni és erre érdemes 
költeni és befektetni (119). Bittó értesítést fog kap
ni, hogy az „igmándi tót" mikor halásztathatja 
(157.). " 

Érdekes adat az is, hogy véleménye szerint a haj
dúknak csizmát csináltassanak, mert „a bocskort vagy 
delicsizmát nem acceptálják" (89.). 

6. Mivel kortörténeti és uradalomtörténeti szem
pontból még a kisebb adatok is fontosak, azért köz
lünk még aprónak látszó dolgokat is a nagy építészről 
Pilgramról. Bittó Pilgramnak írt és levélben kérte 
száraz deszkák beszerzésére (64.). A mester-garasok 
ügye miatt a kőművesek Pilgramot is becsapták (65.); 
ebben az ügyben írt az építőmester a kőműveseknek 
1745-ben (96). Pilgram különben levélben írta le a 
pallérnak, hogy miképpen kell stukaturozni (98.). 
Majd két szoba közti ajtók elhelyezéséről intézkedett 
(112.). Az építész különben már ennek a vár-átalakí
tási szakasznak az elején tervezhetett, mert Voit Pál 
szerint már 1731-től dolgozott pápai megrendelése
ken.38 

Az uradalom mérnöke Maynczek H. az 1730-as 
évek elején Bécsből érkezett Pápára.39 1743-ban 
rendelte a gróf Tarlósra az összes eszközökkel „és a 
mit az oda-való munkából már elkészített, azt is 

hozza magával" (58.). 1746-ban csákvári munkákon 
dolgozott (755.). Sokféle felméréséből így csak a 
töredékek maradtak ránk. 

A súlyos beteg Maynczekről értesülünk néhány 
mondat erejéig. 1749. aug. 21-én levélben Pozsony
ból írta, hogy „Az Ingeniérnek olly veszedelmes nya
valyáját sajnálom,- ha megtalál halálozni, azonnal az 
egész Mappákat, engemet illető írásokat, és Könyve
ket szedesse Kgd őszve és vitesse a várba, és tétesse 
olly helyre, az holott a medvességtől rohadást ne ve
gyenek. Más Ingeniérre lészen gondom, hogy mihelyst 
arra való találkozni fog által küldhessem" (153.). Ez 
év szept. 4-én azt írta (tehát Maynczek halála után) 
hogy „Az lemenendő Ingenierrel megalkuttam, 200: 
Forintot, és az kóstot, ugy szállást is Ígérvén néki; 
hanem magános Szobát kivan, az holott minden 
hátramaradás, és akadály nélkül dolgozhassák,• Szállá-
sa-iránt azért ugy gondo . . . hogy azt közelebb kölle-
ne fogadni, Szerem . . . zában legalkalmaíosabbnak 
lenni ítélném, kost . . . pedig hasonlóképpen a Város
ban köllenék valakinél Számára fogadni" (755.). 
Okt. 28-án kelt levélben közölte : „Levelem meg-adó 
Ingeniérnek Esztendőbéli fizetése Három Száz Forint, 
és TizenKét akó Bor: ide 300 F 12akó Bor,-általlyá-
ban inkább akartam néki bizonyos Quantumot re-
solválni, hogy maga magának fogadgyon kostot, a 

5. ábra. Maynezek Henrik, a pápai uradalmi felmérő utódjá
nak felvételi feltételei (158.), 1749. 
Abb. 5. Anstellungsbedingungen die an den Nachfolger des 
Vermessers des Pápaer Herrengutes Henrik Maynczek gestellt 
wurden 
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hol néki fog tetszeni; az oldala mellett lévő iffju 
practicans, és Deákul tudó, . . . is az Deák nyelvben 
tolmátsa lészen. őket abban az házban, mellyben 
Szegény Mayntzek lakott, Szállétsa Kgd, szükséges 
ágy okát, asztalokat, és Székeket adatván nékik az 
Porkoláb által. Mindkettő nyers Ember, azokáért nem 
kell őket hevertetni, hanem munkát adjon Kgd né
kik, és leg-elsőbenis az Móriczhidai Territóriumban 
az Plagat, és Földeket, mellyeket az ítélő Mester 
az Apáczáknak exscindált, és assignait, méresse ki 
Kgd, hogy az külömbséget meglehessen látni; úgy 
álétom, hogy az egész fogyatkozás, és hiba abbúl 
lett, hogy Egy-egy Jobbágynak 180: Mérő alávaló 
Föld jutott. Miképp fogja pedig az Inganiér magát 
viselni, s ezen munkához alkalmaztatni, adgya 
tudtomra Kgd, hogy hijába ne vegye fizetését" és 
P. S. „Az föllyebb megirtt Ingeniérnek mind Kos-
tyára, mind Fizetésére adatik ám az 300 F és 12 akó 
Bor; az mellette practicáló iffjunak pedig a parte 
Ígértem, és resolváltam Egy egész Esztendőre 30: 
Forintot, és Egy öltözet Ruhát" (158.), (5. ábra). 
Már nov. 20-án érdeklődött az új ember iránt (159.). 
Majd december elején értesítette Bittót, hogy ,,Az 
Ingénier nékem írott Levelében kostot, és Deputa-
tumot kér,- Fát és Gyertyát talán meglehet néki adni, 
de a kost-iránt, mig munkája által Érdemeit megmu-
tattya in Suspense maradhat" (161.). 

1752-ben a földesúr elrendelte, hogy aratás után 
menjen a mérnök Devecserbe felmérni (174.). A 
mérnök és a segítsége csinálják a Mappákat (175.), 
Télre való munkát is kaptak (176.), az év végén Csák
váron lesz szükséges földeket kimérni (177.). 

1742. okt. 11-én kérte, hogyha Bittó Pozsonyba 
megy, „Hogy ha bizonyos alkalmatossággal Expre-
ssus fog felnőni, az Catastrumból Egy nagy Könyvet: 
hogy ezeket is hozzáhasonlókat csináltathassam" 
(52.). Tehát az О L-ben lévő Esterházy birtokköny
vek és egy kötet a pápai Múzeumban Pozsonyban 
készült? Másik fontos adat: „P. S. Kgd az almárium
ban öszve sodoritva lévő Móriczhidai kissebb Mappát, 
az Porkoláb pedig a Várbéli Mobiliáknak az idén irott 
Inventariumát (iiogy hozzátartozandó és már leirott 
hátulsó Részével együtt bélehessen köttetni:) jól 
berakva és valamelly Ládácskába, vagy Ferschlogocs-
kába Zárva külgyeföl" (156.). Tehát E. Ferenc ide
jében a fontosabb könyvkötések Pozsonyban készül
tek? 

Bittó fia Mappákat vitt Tallosra és útközben egy 
szolga figyelmetlensége miatt azok elvesztek. Ami
kor Esterházy Tallosról elindulva Királyfalvára ért, 
ott adta át a megtaláló az elveszettnek hitt Mappákat 
(167.). 

Néhány pápai hír is ide tartozik, hogy a kép telje
sebb legyen: A „Fördö házat" is meg kellett csinál
tatni 1738-ban (1). 1748-ban Ausztriából egy „För-
dős" jelentkezett Pápára. Az a véleménye a grófnak, 
hogy úgy jöhet csak az illető, ha tartósan marad 
és senkinek rövidséget nem okoz. Amelyik házba 
akar be költözni, ott olly Ember lakik, aki maradan

dónak látszatik lenni" (144.). Ennek az ügynek sem 
ismerjük (mint annyi másnak) a folytatását. 

Emberek passus nélkül ne járhassanak és ezért jó 
volna a kapukra strázsákat állítani és „az vásár állás 
is csak az Borsos Győri kapunál legyen" (1). A város 
a század elején új vásártartási engedélyt szerzett föl
desura segítségével.40 

A vármegye kiadta a pápai vár alatti út javítását, 
de a földesúr azt csak a nyári jó időben csináltatja 
meg. 1752. febr. elején még fagyott a föld (170.). 
Ezért a munka még várat magára. 1753. szept. 
közepén azt írta Pozsonyból, hogy a piactól a Tizes-
kapuig el kell végezni az útjavítást és ezért a mérnök 
és a kőműves pallér együtt mérje ki az utat (186.). 

Malom-alapítás tervéről tett említést 1744-ben 
(75.), majd már a kész tervet is megküldötte, amelyet 
egy ácsmester tervezett meg (73.). Ebből nem tudjuk 
meg, hogy pápai malomról volt-e szó. 1747-ben 
viszont pápai malom átalakításáról hallunk (147.). 

Lendvay Ádám meghalt apja helyébe kérvényezte 
az iskolamesteri és orgonista állást. A gtóf őt aján
lotta és nem valami idegent. (46.). 

Többször előfordulnak a levelekben házakra való 
alkuk és vásárlások (59, 73, 158, 162.). Pápán és Fe
nyőfőn tüzek voltak, de a pápai károkról nem tudunk 
meg semmit. Fenyőfőn két lány okozta a tüzet, aki
ket ezért megbüntettek (115.). Szoros rabságban tar
tották őket és úriszéki tárgyalás elé kerültek (116.). 

1. Röviden kell megemlékeznünk olyan pápai ipa
rosokról, akik ebben az időszakban az uradalommal 
kapcsolatban voltak. A volt ács pallér céhmesterré 
lett. A serfőző-házat cseréppel fedték be és nem zsin
dellyel; a cserép a várbeli épületből maradt és a tető 
így tartósabb lett (153.). Ezt az épületet az 1648-
évi várleltár is említette berendezésével együtt.41 

A barátok részéről nem engedték meg, hogy a posztó 
csináló „a Convernt-kertiben a Posztót" kivonja 
(46.). A gróf többször rendelt posztót (99. 100. 119. 
120.). Papiros-csináló megkapta a szerződést (155.). 
Az irodalom sok helyen emlegeti a papiros-mal
mot.42 Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a meghalt 
patikus helyébe pápai embert szeretett volna a gróf 
(182.). Majd egy hónap múlva (1753 febr. elején) 
ajánlásra Podkai István patikus jelentkezett (184.). 

1738-ban említette a paulinusok kocsmáját (7.). 
A hamuégető zsidótól kérjen infirmációt Bittó, hogy 
„ha Fiume, és Trijeszt felé leheté Transportumot 
tanni?" (154). Úgy tudjuk, hogy a földesúr 1748-ban 
több zsidó családot telepített le a már itt lévőkhöz.4 3 

Egy másik levelében egy megégett vendégfogadóról 
írt és azt ajánlotta, hogy a vásárálláson lévő vendég
fogadó javítására kellene gondolni. Továbbá azt kifo
gásolta, hogy a pápai csapiárok és kocsmárosokon 
kívül mások is árulnak italt. Amíg azelőtt 14 nap 
alatt 70—80 akó és még annál is több fogyott, most 
alig kél el 20 akó bor. Mindez az uraság kárára ment 
és ezért kérte ennek kivizsgálását esküdt emberek ál
tal (796.). Ide sorolandó az az ügy is, amely szerint 
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E. Károly szolgája a borbélyságot fogja kitanulni 
és egy győri mesternél tanult {129-131.). 

Egy sümegi bábsütő akart Pápára telepedni, de 
először a helyi mesterrel kell megegyeznie (9.). Őt 
pártolta Mokoss S. plébános. Levelében egy héttel 
később 1745-ben arról panaszkodott, hogy ezentúl 
írásban kell a gyertya-rendelést tennie. Három mázsa 
gyertyát rendelt olyan viaszból, amelynek fehérítése 
pünkösd havában történt. A gyertyák újabban nem 
olyan szépek, mint néhány esztendővel ezelőtt 
(160.). Pápától távol szinte minden évben többször 
írt gyertya-ügyben és érthetően nagy gond a világí
tás (5. 51. 54. 70. 89. 100. 157. 166.). E Károly 
idejében is Pápáról hozatnak gyertyát.45 1740-ben 
egy szabómestert ajánlott Pápára (16.), majd egy 
könyvkötőt (20.). 1742-ben egy pápai Hakstok Pál 
nevű kalmár adott be e földesúrnak kérvényt és ezt 
küldte elbírálásra Bittónak (50.). Hét év múlva egy 
kolompár akart letelepedni Pápára (158.). 1741-ben 
pápai görögök és kereskedők ügyeiről leveleztek 
(34.). Ugy tudjuk, hogy 1715-ben a pápai nyolc ke
reskedő közül 5 görög. 6 

8. A levelek sorában tíz helyen is foglalkozik a 
levélíró főúr a megyegyűlések ügyeivel. Előre figyel
meztette Bittót, hogy miképpen adjon ügyeket elő, 
hogyan „udvarolja" a Megyéspüspököt a földesúr 
nevében. (3. 8. 18. 26. 27. 33. 56. 116. 117. 188. 
191.). Ezek a gyűlések bizonyára a legtöbbször Pápán 
zajlottak le. Egyik alkalommal erősen sürgette a vár
beli átalakításokat, mintha bizonyos dátumhoz kel
lene mindent igazítani. Többször élesen kritizálta a 
prefektusnak a püspököt (44. 45.). 1744. okt. 12-én 
írta, hogy sajnálja Acsádit elhunyta alkalmából (87.). 
1752-ben élesen bírálta a veszprémi püspököt (173.), 
bizonyára vármegyei ügyek elintézésével kapcso
latban. 

Érdekes egyik levélbeli megjegyzése: ,,Az tudva 
lévő Doctor iránt mai Postával irnia fogok az Mgos 
Veszprémi Püspöknek, hogy őtet ugy mint Catholi-
cust, és az orvoslásban próbáittat az Eretnek helyett 
a N. Vármegyében stabilizálni méltóztassék; Kgdis 
azon légyen, jogy a Mo. Urát reá disponálhassa 
(123.). Ezekben az években kezd hatni és elterjedni 
Mária Terézia egészségügyi politikája. A Bécsben 
többször megforduló tárnokmesternek is ennek révén 
érzéke van ilyen problémákhoz. A sedria következő 
ülésére is előkészítette prefektusát (7. 129. 168.). 

9. 1753 decemberében Nepomuki Szt Jánosról 
való éneket küldött 10 ezer példányban a prefektus
nak, a pápai és a devecseri plébánosnak a hívek kö
zött való szétosztásra (194.). 

A nyárádi plébánia épületét javították, mert új 
plébánost vártak oda (189.), majd E. Károly azt írta 
1755. dec. 10-én, hogy örül az épület elkészültének 
(201.). 1749. okt. 7-én a tárnokmester megtudta, 
hogy a pápakovácsi templom visszakerült és a 
plébániai adminisztrációk miatt Pápára utazott E. 

Károly (156.). 1752-ben valami hibás cselekedet 
miatt a gróf erősen elítélte az oda való plébánost. 
Ha még egyszer így viselkedik, akkor mást kíván 
helyette (175.). Nem tudni, hogy miféle hibát köve
tett el, de elképzelhető, hogy a három évvel ezelőtt 
megkapott templom és plébánia miatt történt a lute-
ránusokkal az összeütközés. 

Arról is értesült, hogy az ugodi harang hamarosan 
elkészül 1750. dec. 15-én. Azt maga szerzetté fuvar
ral akarta átvinni a felszentelése után (166.). Két év 
múlva közölte, hogy még ez végbe nem mehetett 
(173.). 

1740-ben Devecserből jelentették, hogy a templom 
tornyából a harangot nem tudták levenni (17.). 
1742-ben leküldték a szűcsiek harangját (43.). De ez 
ütőjét ott felejtették, ezért ezt is elküldte öt nap múl
va (44.). Majd elrendelte, hogy a devecseri templom 
tornyára keresztet csináltassanak az ottani lakatossal 
a megküldött rajz szerint 1744 febr-ban. Az aranyo
zást a képíró végezze el (75.). Egy hónap múlva 
ugyanezt az ügyet Bécsből írott levelében sürgette 
(78.). 1749-ben pedig elküldte a devecseri oltár rá
máinak rajzát (157.). 

A pápai kálvária mellett remetelak építését rendel
te el és „miglen már a hajléka a Calvaria mellett meg
készül:) tegyen rendelést" (81.), hogy a remete ott 
lakhasson. Ez az adat 1744 aug. közepéről való, 
amikor is már négy év óta volt épülőben a Kálvária 
és az 1746-ban készült el.47 1749-ben az apácák felől 
érdeklődött (752.). Egy umbellát kaptak a barátok 
és ha szükséges oda kell adniok a plébánia templom
nak, de emiatt egyenetlenkedés történt (21.). A földe
ket a barátok idegennek adták el 1741 áprilisban és 
nem az uraságnak. Ezen erősen felháborodott a gróf 
(32.). Ugyanez év őszén a quardián 30 mérő gabonát 
kapott Bittótól a gróf tudtával (39). A barátok meg
kapták a kívánt oltári eszközöket, egy szentelt kely
het és még meg nem szentelt ruhákat" (33.). Ezek 
azután kikerülhetnek falura, de annak a nevét nem 
jegyezték fel. Majd arra kérte a földesúr Bittót, 
hogyha felmegy Pozsonyba, akkor a barátoknál lévő 
Boldog Asszony ruhát vigye magával (101., bizonyára 
új ruhának elkészítéséhez kellett mintának. 

10. A fejérmegyei Csákváron újabb birtokrész szer
vezésének lehetünk tanúi, a contractus javításával 
(33. 74. 133.). Az új református prédikátor nem je
lentkezett a grófnál (146.). Ottani hatalmaskodás tör
tént és Bittónak kellett az ügyet rendbe hozni és elég
tételt követelni (149.). ,A Csákvárott lakozó Luthe
ránusok Conscriptioját, hogy azokis jó regulába 
hozattathassanak, csak vitesse végbe Kgd" (157.). 
Rendeletet adott ki a csákvári bírónak (168.). 1752. 
szept. 18-án azt írta, hogy „Reméllem, a Csákvári 
Templomba valóoltár és prédákálló Szék megkészül
nek ugy, hogy Sz. Mihály Napig fölis lehessen csinál
ni" (176.). Ez év decemberében földeket mértek 
ki (177.). Az 1753 febr. 2-án az említett újonnan 
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felfogadott csákvári ispán írásban kapta meg az inst
rukciókat (184.). 

A kupi templom delineatioját átadták 1749 aug. 
21-én (755.). Az ottani prédikátor halálával a megüre
sedett helyre mást nem enged bebocsátani 1752 júl. 
8-án (174.). 

A Calvinisták nemcsak Tevéit kérték, hanem más 
dolgokat is (174.). 1753-ban rossz időpontban van, 
szüretkor a megyegyűlés és azon protestáns ügyeket 
is fognak tárgyalni. A viceispánnak vigyázni kell a 
„Calvinisták dolga-iránt teendő relatiojára (188.). 
Majd E. Károly leveléből tudjuk meg, hogy 1755 okt-
ben, amikor felolvasták a volt pápai kálvinista épüle
tek ügyét; ,,az épület melly rajta vagyon ad Comune 
. . . cultathassák példának okáért a czinteremnek ke
rete szer . . . talán a kálvinistáknak fizessünk" (200.). 

Bittó elvette a csóti luteránus mestertől a templom 
kulcsát és hitsorsosaival együtt az épületből kiküldte 
őket, utasította a gróf, hogy a templomot szenteltes
se fel „s az Ugod Plebanusnak comittálya administ-
rátioját, a kulcsot pedig adgya az ott-való Pápista 
Mesternek" (145.). A csóti templom delineatioját 
megkapta (153.). 

A pápakovácsi protestánsok 1749 dec. 11-i kelettel 
ügyük miatt a királyhoz írtak fel. Most már „tűrés
sel köll lenni, és azért kovácsiak közül senkit nem 
köll vasra veretni ha pedig már közülök valaki vasra 
volna verve, ki köll bocsátani,- mivel azok közül 
nékem senki sem adott Instantiát, Inquisitione me
dian te in vestigalni kell, kicsoda nyújtotta bé nékem 
az tempiomiránt-való Instantiát? hogy lnstantiá-
joknak hamis Expositioját ebbenis valósággal re-
monstrálni lehessen. És noha teljes bizalommal va
gyok, hogy Szándékjokban ezen Eretnekek éppen 
nem fognak boldogulni: Mindazonáltal ha bézárat-
tatik a kovácsi Templom, addigis, miglen ő Fölsége 
iránta különbet fogparancsolni, Mátéfy Ur azon Két 
Templomokban, mellyek . . . nélkül kezünknéladna 
. . . véghez fogja vihetni az Isteni Szolgálat. Kovácsi
akkal azonban (minthogy már panaszrafakadtak:) 
nem szükséges olly formán alkudni, mint kuppiak-

/. 1738jún.30. Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A püspök jóindulatú ajánlása. 
A dominium és egy vendégfogadós telke határán elő
vigyázatosságok. A „Fördő" ház javítása. F. S.: 
Passus nélkül ne járjanak az emberek. Strázsák a vá
roskapukhoz. Vásárállás a borsosgyőri kapunál. Pau-
linusok kocsmája. 

Eredetije félíves papíron, sajátkezű írás és aláírás. 
Fent hiányos. 

Lelt. sz.: 75.94.8. 

kai, hanem a dolog kimenetelét ő Fölsége Parancso-
lattyábul kell várni (161.). 

11. A tárnokmester, mint lovassági tábornok részt 
vett 1744—45-ben a porosz háborúban. Ebben az 
időszakban is ügyelt a dominiumra és annak minden 
dolgára. Elszórtan néhány háborús és kényes hírt 
is közölt bizalmas emberével, a prefektussal. Ezeket 
a leveleket saját kézzel "írta. Az insurrekció szüksé
gességét már 1741-ben bizonyította (39.). A Követ
kező évben azt írta: „Nemzetünket mocskola" az 
ellenség (43.) és ennek révén ismertette a hadihelyze
tet Európában (44.). Két év múlva aug. 20-án azt 
közölte, hogy a porosz készlődik; a mi részünkről 
ellenállást fog tapasztalni (84.). Augusztusban jelen
tette, hogy Trencsén megyéből indulóban van (85.). 
A vármegyék mozgósítása megindult (87.), de Veszp
rém megyében az inszurrekció igen álmosan haladt 
(88.). Postalistáit egy seregben fogja felállítani. Ér
tesítette Fejér megye viceispánját, hogy Veszprém 
vármegye bandériuma később fog elkészülni (89.). 
Emberei megérkeztek, de a tisztek semmit sem tud
tak. Először azoknak kellett a rendet megtanulni 
(91.). 1745. febr. 17-én értesítette Bittót, hogy sike
rült Sziléziából Bécsbe érkeznie. Majd ott szóban 
mindenről bővebben tudósítja (94.). Nov. 24-én el
rendelte, hogy „Pintér Mihályt examinállya meg Kgd. 
Hány Flintát, kardot és egyéb katona Requisitumot 
résignait légyen mind az kapitánynak Horváth Antal
nak, mind pedig a másik Tisztnek: mert Embereim 
fegyverének hija vagyon" (116.). A háború miatti 
rekvirálásról már említést tettünk (172.). A táboro
zó katonák sokat vadásztak és ezért azt írta Bittónak, 
hogy „a vadászástul szünyenek meg; ha Szót fogad
nak, keresse orvoslását a Tiszteknél, ha ez sem 
használ, Computus alkalmatosságával tétesse Ex-
cesusba, hogy az föllyebb-való Instanciák, s a Szük
ség magával ugy-hozván, ő Fölségének is representál-
ni lehessen" (186). 

A ránk maradt levelek szerint a tárnokmester 
utolsó levele Bécsben kelt 1754. okt. 11-én. Csak 
halála éve ismeretes. 

2. 1739 aug 31 Posony 
E. F. levele B. J.-hez. Gombkötő ügye. Telket fog 
venni. A pápai várban program-adás. PS: E. Jánosné 
köszönete. 

Eredetije félíves papíron. Sajátkezű írás és aláírás. 
Fent hiányos. 

Lelt. sz.: 75.95.3. 

3. 1739 szept 30 Tallos 
E. F. levele B. J.-nek. Ujhelyből rostélyok. A lakájok 
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és a sáfár szobájában lévő bolthajtás letörése. Tamási 
határügye a megyegyűlésen. P:S: A hűvös idő miatt 
szalonnát és füstölt húst kér. 

Eredetije félíves papíron, sajátkezű írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.95.9. 

4. 1739 okt3 Tallos 
E. F. levele B. J.-nek. Ajtókövek, obriszok. Bolthaj
tások csinálása. PS: Az ablakköveket a „Volfstal" 
mellett lévő lineáig hozzák, onnan saját szállítás. 

Eredetije negyedíves papíron, sajátkezű írás és 
aláírás 

Lelt. sz.: 75.95.4. 

5. 1739okt26Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Vice-ispán helytelen viselkedé
se. Az „ingénier" készítse el a szempci Mappát és 
gyertyával együtt küldje el. P:S: Látogató hercegek 
véleménye a pápai várról. 

Eredetije félíves papíron, sajátkezű írás és aláírás. 
Fent hiányos. r , 

J Lelt. sz.: 75.95.8. 

6. 1739 nov 27 Neustatt 
J. Fürcher Burg-Schlosser Maister levele B. J.-nek. 
Német beszámoló egy réz ajtóról. A nyugtát is küldi. 

Eredetije félíves papíron, sajátkezű írás és aláírás. 
Címzés és piros pecsét. , , „ , „ , _ , 

y v Lelt. sz.: 75.95.7. 

7.* 8. 1740febr 25 Posony 
+ 1740 márc 8 Posony 

7. E. F. két levele egyben: Vice-ispán tamási ügye. 
Utasítások a tisztartónak a sedrián való magatartásra. 
Tallosra való fák. Liszt eladás Győrben. 8. Malom
kövek szolgáltatása. Pápai várban lépcsők kövei. 
P:S : vármegyei gyűlés ügye. 

Mindkét levél eredetije félíves papíron, sajátkezű 
írás és aláírás. 

7.: Lelt. sz.: 75.96.10., 8. 75.117.1. 

Eredetije negyedíves papiros, sajátkezű írás és 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.96.15. 

12. 1740 ápr 3 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A kívánt obrist az ingénier csi
nálja meg. Egy angarianak vége. Pénzt kér. 

Eredetije félíves papiros, sajátkezű írás és aláírás. 
Alsó része hiányos. 

Lelt. sz.: 75.96.16. 

13. 1740 ápr 14 Posony 
E. F. levele B. J.nek. Lovak rendelése. Pápai számtar
tó felrendelése. Vármegyei ügyek. Ha az anyagok 
Pápán készen állanak, Bécsből küldi a pallért. Szeret
né, hogyha a várban az alsó traktus mentől előbb el
készülne. 

Eredetije félíves papíron, sajátkezű írás és aláírás. 
Hiányos. 

Lelt. sz.: 75.96.18. 

14. 1740 ápr 27Poson 
E. F. levele B. J.-nek. A szegénység megfizetett és 
tegyenek mindent annak könnyebbségére. Állatte
nyésztési gondok. Állatok eladása. 

Eredetije félíves papíron, saját kezű aláírás. Alul 
hiányos. 

Lelt. sz.: 75.96.20. 

15. 1740 máj 5 Poson 
E. F. levele B. J.-nek. Rossz idő miatt a kőművesek 
még nem kezdhetnek. A szegénység pártolása. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.96.21. 

16. 1740 máj 10 Poson 
E. F. levele B. J.-nek. Szabómester megy Pápára. De-
vecseri pénztárban lévő pénzt Pozsonyba kéri. 

Eredetije negyedíves papiros, sajátkezű aláírás. 
Lelt. sz.: 75.96.23. 

9. 1740 márc 18 Poson 
E. F. levele B. J.-nek. A sümegi bábsütő pápai letele
pedésre kér engedélyt. P:S: A dunai jég megindulása 
után várja Bittót Pozsonyba. 

Eredetije félíves papiros, sajátkezű aláírás. 
Lelt. sz.: 75.96.27. 

10. 1740 márc 20 Posony 
E. F. levele B. J.nek. Változás pápai emberei között. 
A megyegyűlésről. P:S: A pápai kálvária felállításáról, 
kövek és fák elhelyezése. 

Eredetije 3 félíves papiros, sajátkezű írás és aláírás. 
Piros pecsét. 7 ; n , n 

Lelt. sz.: 75.96.13. 
11. 1740 márc 30 Poson 

E. F. levele B. J.-nek. E János strázsát állított fel és 
az a szegénység nyomorgatására volt. P:S: Égettbort 
kér. 

1 7. 1740 máj 8 Devecser 
Poór János levele B. J.-nek. Lovak szaporulata. A 
templomban a harangot nem tudták levenni. 

Eredetije negyedíves papíron, sajátkezű aláírás. 
Lelt. sz.: 75.96.22. 

18. 1740 máj 20 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Állattartás. Liszt eladás. Égett 
bor ára. Minden anyagot vigyenek a várba. Kőműves 
megy ünnepek után. A tavaly kezdett munka folyta
tása. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. Fent 
hiányos. 

Lelt. sz.: 75.96.29. 

19. 1740jul 26 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Számtartó küldje a pénzt. A 
pallér 14 nap alatt Pápára megy. Anyagok készen 
tartása. 
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Eredetije negyedíves papíron, sajátkezű írás és 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.96.38. 

20. 1740jul27Poson 
E. F. Levele B. J.-nek. Kőfaragó az ablakköveket csi
nálja. Csákváriak ügyei. P:S: Saját kézzel az első fele. 
Valaki az uradalomtól gabonát akar venni. Compactor 
akar letelepedni. 

Eredetije félíves papíron, Sajátkezű aláírás, Piros 
pecsét töredéke. 

Lelt. sz.: 75.96.39. 

21. 1740 aug 13 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. A holmiját Pestről akkor hozat
ja el, ha oda szabadon lehet menni. Pálinka ára. 
Könyvkötő ügye. Új kőbányában a föld elhordása. 
3 ablakkövet már ebből csinálja a kőfaragó. A kő 
lyukas anyagú. Umbellát adtak a pápai barátoknak. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.96.40 

22. 1740 aug 24 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Tisztítsák meg a kőbányát. 
Liszt ára. Bánya kitermelésének kezdete. Eredetije 
félíves papíron, Saját aláírás. Kívül címzés és piros 
p e C S e t ' Lelt. sz.: 75.96.41. 

23. 1740 szept3 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Liszt és gabona eladása. Kőbá
nya tisztítása. Pesti borai. Csákváron gabona felrakás. 
Bort kér Bécsbe: borok fajtája szerint külön „Fers-
logba". P:S: A boron kívül egy kis „armariumocskát" 
is kér. Csikók. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.96.4. 

24. 1740 szept 10 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Taxák fizetése. P:S: Tallosról 
a kőművesek Pápára mennek, adjon nekik munkát. 
A várbeli munkákról tudósítást kér. 

Eredetije félíves papíron, Saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.96.42. 

25 1740 okt 1 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Az idő miatt a kőművesek már 
nem mehetnek Pápára. Anyagok előkészítése. Téli 
dinnyék. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. Kívül cím
zés és töredékes piros pecsét. 

Lelt. sz.: 75.96.49. 

26. 1740 okt 19Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Megye-gyűlés. Leányát a király
nő „Hoff Dániának" kívánta és ez költséges, 2000 
forint. Pápai épülethez obriszokat vár az építő mes
tertől. Bébi jobbágyok. 

Eredetije félíves papíron, sajátkezű írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.96.50 

27. 1740 dec 7 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Generális nem ment el Veszp
rémbe. Meglátogatta a várat, de szállást nem adott 
volna neki a gróf. A megyegyűlésről hírt akar kapni. 

Eredetije félíves papíron, Saját aláírás. Címzés és 
fekete pecsét. 

Lelt. sz.: 75.96.45. 

28. 1740 dec 21 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. A generális Devecserben. Szám
tartót pontosságra inti. Pestről minden megérkezett-
Pozsonyba, valamint a narancsfák edényei. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, címzés és 
fekete pecsét. 

Lelt. sz.: 75.96.55. 

29. 1741 febr21 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A „Bali tóban" inkább csuka 
legyen. Vice ispánról. A fornai juhász. A várban ké
szüljenek E. F. látogatására titokban. 

Eredetije félíves papiros, sajátkezű írással és alá
írással. Fent szakadt szélű. Címzéssel és két részre 
törött fekete pecséttel. 

Lelt. sz.: 75.97.4. 

30. 1741 febr 24 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Nem tud Pápára menni E. Imre 
nyitrai főispánsága miatt a királynő rendeletére, ezért 
nem szükséges a szobákat tovább fűteni. Bécsből a 
pallér 5 kőművessel Pápán lesz 41 febr-ban. A juhász 
ügye. B. J. mikor megy Csákvárra? 

Eredetije félíves papíron, sajátkezű írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.97.5. 

31. 1741 márc 23 Posony 
E. F. levele B. J.-nak. Jobbágy-ügyek. A pallér ügyé
ben már írt a „Mesternek". Bali-tó ösztönzést ad má
sok megcsináltatására. Vadkert kerítése. 

Eredetije félíves papíron, sajátkezű írás és aláírás, 
fent hiányos. 

Lelt. sz.: 75.97.7. 

32. 1741 ápr8Poson 
E. F. levele B. J.-nek, A bort megkapta. A pallér Tal
losról elment. Jobb lesz vasat „Német-Ujhelyről" 
hozatni. Helytelennek tartja, hogy a pápai barátok 
idegennek adtak el földeket. Oltványokat Szempcről 
küld. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. Fent 
hiányos. 

Lelt. sz.: 75.97.8. 

33. 1741 máj 10 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Az ugodiak megenyhültek. 
Gyertyákat is kapott. Csákvári juhász. Utasítások 
megyegyűlésre. Oltári eszközöket küld. Kézre-való 
gyöngyöket venne. P:S : Csákvári ügy. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.97.10. 
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34. 1741 máj 25 Poson 
E. F. levele B. J.-nek. Pápai görögök és kereskedők 
kérvénye. Ha nem kapott a zsidó kontraktust, akkor 
előbbieknek adjon. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.97.11. 

35. 1741 jun30Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A Berkallyai-bánya köve jó 
és nem kell kő külföldről. A várban a Borsosgyőr felé 
eső részt is csinálni kellene. B. J. régi lakásába a szám
tartó menjen. Mennyi a gabona mennyisége? 4000 
forintot hozott a számtartó. 

Eredetije félíves papiros, egy része kivágva. Saját 
írás és aláírás. 

Lelt. sz.: 75.97.12. 

36. 1741 aug 1 2 -
E. F. levele B. J.-nek. Gyimóti sessiók megvásárlása. 
Tavaszi rozs és búza eladása. Mikép megy a kút ,,fab-
ricája"? Győrött lerakott fa eladása. Mén lovat 
Szempere küldeni. Gyömörőre fog menni báró Sig-
raival. P:S: Lisztlángot Pestre küldeni. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.97.13. 

37. 1741 aug 12 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A várban a „nyári szobát" és a 
paradicsom-szobát másképpen kell csinálni. Az öreg 
folyosó javítása, a bolthajtásra nem kell sok föld. 
Pozsonyba hívja B. J.-t. 

Eredetije félíves papíron, oldalt hiányos. Kívül 
fekete pecsét. 

Lelt. sz.: 75.97.14. 

38. 1741 aug 13 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Mórichidai ügy. Kasznár. Vad
kertjében a vad erős szaporodása. A helybeli üveges 
maga válogassa ki a szükséges üvegeket Pozsonyban, 
ott czin is van. 

Eredetije félíves papiros. Saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.97.15. 

39. 1741 szept 29 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A várban a lakatos időhúzása. 
Insurrekció, a haza védelme. Egy lovas katona felállí
tása. (B. J. tartsa titokban). P:S: Quardián gabona
ügye. 6 zöld kályhát vett Pozsonyban a vásárban és 
ezek elküldése. „Czuckerpacker" és Tisztek szobája. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.97.1 7. 

40. 1741 szept 17 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A szobák készülnek. Háború 
közelsége. Kályhák a várba. Faanyag a tallosi malom
hoz, a pápai várhoz és a pápai plébánosnak. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Címzés és fekete pecsét. 

Lelt. sz.: 75.97.23. 

41. 1741 okt 9 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Palotában szükséges tipl-fák. 
Bébi jobbágyok. Egyházi ügy. P:S: Paradicsom-szoba. 
Tipl-fákat esetleg Bécsből küld. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.. 75.97.19. 

42. 1741 okt 17 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Bécsben nem kap fát; jó lesz a 
Bakonyból való. Paradicsom-szoba fala és kemencéje, 
háló-szoba fűtése. Kemencék fűtése kívülről. P:S: 
Két szoba alakítása. Katona-állítás. 

Eredetije félíves papíron, Saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.97.22. 

43. 1742 márc 21 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A háború ügye. Felkészülés. 
Haza szökött katonák összeszedése. Harang leküldé-
se. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.98.14. 

44. 1742 márc 26 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A háborúról. Kritika a püspök
ről. Zsörk. A harang ütője. Hibás terv megjött. Saj
nálja a mérnököt, mert meghalt (Maynczek.) 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.98.8. 

45. 1742 máj 5 Posony 
E. F. levele b. J.-nek. A kasznár Pozsonyból vissza
ment. Kritika a püspökről. Pápai ház-ügy. A porkoláb 
házassága. P:S: Posztót nem kapta meg. 

Eredetije félíves papíron, Saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.98.12. 

46. 1742 jun lOSzempc 
E. F. levele B. J.-nek. Patonai és szerecsenyi lakosok 
viszálykodása. A barátok barátságtalan quardiánja 
nem engedi a posztócsinálónak a Convent kertjében a 
posztót „kivonni", ezt most az uradalom területén 
engedélyezi. P:S: Lendvay Ádám kérése iskolamester
ségre és orgonistaságra. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.98.17. 

47. 1742jun28Trencsén 
E. F. levele B. J.-nek. A hosszú fák Szt Mihálykor 
indulnak Árvából. A Bakonyból is hozathatnak. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.98.18. 

48. 1742 aug 5 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A fenyőket Árvában kivágták 
és száradnak a vízparton. Áradáskor ér majd Komá
romba. Fuvarra lesz szükség. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.98.19. 
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49. 1 7 4 2 a u g l 6 -
E. F. levele ß. J.-nek. A kőművesek dolgoznak az 
épületen. Megint nem mehet Pápára. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.98.20. 

50. 1742szept30Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A várban tovább serénykedje
nek. A felső ablakokra való köveket rakassa be. A 
fenyők fuvarja iránt is intézkedjen. Győrben pénz
ügy. Egy kalmár kérése. 

Eredetije félíves papíron, Saját írással jegyzet 
és aláírás. 

Lelt. sz.: 75.98.21. 

57. 1742okt3Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Lencsét, borsót és dinnyéket 
megkapta. Győrből Ugodra kerül egy pap. A porko
láb újra egészséges. Bábsütőt viaszgyertyák készíté
sére kell ösztönözni. A semptei ács idővel Pápára 
megy. Angaria-jövedelmek. A város bírájának kemény 
nyakúsága. 3 őzet küld a vadkertbe. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.98.22. 

52. 1742 okt 11 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Fenyők szállítása, hajók az 
utak. Az ács elindult Pápára. Mórichidai malom. A 
Catastrumból egy nagy könyvet akar megcsináltat
ni. Az ajtó- és ablak-modelákat is kéri. Csikókat vár. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.98.24. 

53. 1742 nov 8 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A kasznár megérkezett. Posztó 
csináló. A 3. angaria. Lovakat kér. A várban lévő 
újabb rendeléseket az „obriszból" fogja kiolvasni. 
Hír a veszprémi püspök haláláról. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt sz.: 75.98.23. 

54. 1742 nov 17 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A pápai plébános Pozsonyban. 
Gyertyák. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.98.27. 

55. 1742 dec 16 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A dominium nyilvántartását 
kéri. 

Eredetije negyedíves papiros, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.98.26. 

56. 1743 jan 3 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Nyulakat és őzeket megkapta. 
Buják-ot köszönti. Instrukciók a következő megye-
gyűlésre. Király-földi-puszta. Asztalost és kőmű
ves-pallért visszaküldi. P:S: Felső és alsó ajtók illesz
tése. Torkos Jakab pénzt tartozik letenni. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.1. 

57. 1743márc5Tallós 
E. F. levele B. J.-nek. Ecsér visszavétele. Szempci 
ács 6 emberével együtt menjen Pápára. Pápai zsidók 
házügyei. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.3. 

58. 1743márc8Tallós 
E. F. levele B. J.-nek. Küldi az ácsot. Az Ingeniert 
kéri, hogy mérje fel a „Szigeteket". P:S: Gabonaára
kat megtudni, mert a királynő gabonát vásárol a 
dominiumtól. A pápai kőfaragó mennyiért csinálna 
egy ,,suhnyi" tábla követ. A pallér Tallosba megy. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, címzés és 
fekete pecsét. 

Lelt. sz.: 75.99.4. 

59. 1743 márc 12 Tallos 
E. F. levele B. J.-nek. Pallérral tárgyalt : a paradicsom 
szobától lent és fönt a lépcsővel együtt lakhatóvá 
tétele 1743-ban. Pápai ház-ügy. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.5. 

60. 1743 márc 24 Szempcz 
E. F. levele B. J.-nek. Új ember felvétele. Ács és pal
lér fizetése. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.6. 

61. 1743 ápr 6 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Szomszéd birtokok vételére 
vigyázás és ígéretek. Ecsér kiváltása. A pápai várban: 
márvány, padló, ,ДеШатег" kő helyett tatai már
vány. Egyezkedés a tatai kőfaragóval. Szempci ács. 
Pajta felállítása. Várbeli munka folytatása. Bittó 
Palkó katona lenne. Ünnepek után Prágába. Vadak 
Pozsonyba kerüljenek. Pajta helyét ő fogja kije
lölni. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.9. 

62. 1743 ápr 30 Prága 
E. F. levele B. J.-nek. Kelhaimer kő nem olyan tar
tós. Tatai kőfaragó talán olcsóbban csinálná. B. Palkó 
ügyét pártolja. E Antal hercegnél. Tatai kőfaragó 
idei és jövő évi munkája. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.11. 

63. 1743 máj 11 Prága 
E. F. levele B. J-nek. Király-földje predium a grófot 
illeti, gróf Szapáry jószágából vásárlás. Alku a tatai 
kőfaragóval. Ajtóknak száraz fát az asztalos vegyen 
Bécsben. PS: pozsonyi házigazdája szállást adjon B. 
J. fiának. 
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Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.13. 

64. 1743 jún 10 Prága 
E. F. levele B. J.-nek. Vratanicsné javai. Pilgramnak 
levél száraz deszkáért. Födél-fák. Tatai kőfaragóval 
szerződés. Kanizsai jószág. Linzbe utazik. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.14. 

65. 1743 jul 10 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Két kőműves-legény Pápára 
ment. Pilgram a mester-garasokról. A fornai birkás. 
P:S: Az angaria. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.15. 

66. 1743 aug 10 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. A város felőli falat is felállít
sák és az idén még födél alá jusson. A padlásnak más 
táblák Hamburgból és innen asztalos. Bittó fia Eper
jesen. P:S: Néhány szoba hamburgi táblákkal padol
tatva és lambériák hozzá. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.16. 

67. 1743 szept4 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Drága lovakat nem vesznek. 
PS: Mórichidai processus. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, címzés és 
fekete pecsét. 

Lelt. sz.: 75.99.17. 

68. 1743 szept 5 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Pápai plébános process usa. Bi
zonyos rét legyen a pápai határba tartozandó. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.18. 

69. 1743 okt 27 Szempcz 
E. F. levele B. J.-nek. Pápai ispánnak csikók érkez
tek. A várban lambériától a párkányig való magassá
got is kéri. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.23. 

70. 1743 okt 29 Tallos 
E. F. levele B. J.-nek. Gyertyák és csikók együtt ér
keztek. A pápai serfőző Bécsbe megy. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.24. 

71. 1743 okt 23 Bécs 
Pápai plébános levele B. J.-nek. Bécsből hírek a pápai 
serfőző ügyében. 

Eredetije félíves papíron, saját írással. 
Lelt. sz.: 75.99.21. 

72. 1743 dec 1 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A várhoz tartozó gombok. 
Lovat kér. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.99.19. 

73. 1743 dec 18 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Két vég posztó megérkezett 
15 rostéllyal és 14 mérő mogyoróval. Angaria mara
dékból ház vásárlása. „Babilon" készítése. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. Címzés 
és fekete pecsét. 

Lelt. sz.: 75.99.22. 

74. 1744jan 15 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Csákváriak szerződése. Királyi 
tábla. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.2. 

75. 1744 febr 26 Bécs 
E. F. levele B. J-nek. Részvétét nyilvánítja. Malom
ügy. Devecseri templom tornyára keresztet kíván 
csináltatni és aranyoztatni. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.7. 

76. 1744 márc 2 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Malomtervet küld elbírálásra. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. Címzés és 
fekete pecsét. 

Lelt. sz.: 75.100.8. 

77. 1744 márc 4 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Prediumok el cserélése, kér 
ezért a bevételekről hozzászólást. 

Eredetije negyedíves papíron, saját, aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.9. 

78. 1744 márc 19 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Hány ablak és ajtó készült el? 
A devecseri templom keresztje. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.11. 

79. 1744 ápr 1 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. A vármegye és a dominium vi
szonya. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.14. 

80. 1744jun20Szencz 
E. F. levele B. J.-nek. Ács inasának pápai öröksége. 
Pozsonyi fazekas hajón szállít és Gönyütől 12 szekér 
szükséges, ott maga rakodik. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.21. 
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81. 1744 aug 11 Posony 
E. F. levele В. J.-nek. Pilgram levelét a pápai Moher
nek" küldi. Várja Pozsonyba В. J.-t. Remete hajléka 
a Kálvária mellett. P:S: Győrött ezüstös kardja felől 
érdeklődik. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.24. 

82. 1744 aug 13 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Ácsok és kőművesek kevésnek 
tartják fizetésüket 5 pénzért dolgozhatnak. Pilgram 
levele. Izsák zsidó rémhírterjesztése. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.25. 

83. 1744 aug 14 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A mérnök Devecsert és határát 
mérje föl, ha végzett lgali-pusztai munkájával. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. Címzés és 
a pecsét lenyomata a papíron. 

Lelt. sz.: 75.100.26. 

84. 1744 aug 20 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Új szerződés a bécsi asztalossal. 
A porosz szándékai. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.27. 

85. 1744 aug 23 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Lovát a pápai kovács gyógyít
ja. A porosz mozgolódása. Veszprémi gyűlés. Vár
átalakító munkák. Szállítások. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.29. 

86. 1744 szept 10 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A Pápai ügyek folyása. Várja 
B. J.-t Pozsonyba. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.34. 

8 7- 1744 szept 12 Szempcz 
E. F. levele B. J.-nek. Sajnálja Acsádi püspököt. A 
jáger rendelkezést visz. Pintér Mihály vezetésével 
induljanak a katonák. Megyék a háborúban. 

Eredetije félíves papíron. Saját írás és aláírás, 
Lelt. sz.: 75.100.15. 

88. 1744 szept 29 Szempcz 
E. F. levele B. J.-nek. Pintér M hadnagy lehet. Posztó 
csináló. Rátóti prépostságról leveleket kéri. 

Eredetije felíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.38. 

89. 1744 okt 6 Szempcz 
H. F. levele B. J.-nek, 1 qu gyertyát kapott. Hajdúk
nak bocskor helyett csizma. Postalistáit egy sereg
ben fogja felállítani. Veszprém vm. banderimuma. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.32. 

90. 1744novl5Zolna 
E. F. levele B. J.-nek. Acsádi javai iránt B. J. érdek
lődjön óvatosan. A vár két Babilionja közti fedél 
kész, a tó felé is kész a „frontispicium"? 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.36. 

91. 1744 nov. 29Zolna 
E. F. levele B. J.-nek. Sok a szekerek ára. Megérkez
tek katonái. A tisztek semmit sem tudnak. Pénzt 
kér. Pápára szállíthat ingóságokat. Másnap indul 
„Syberia" felé. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.40. 

92. 1744 dec 14 Tesin 
E. F. levele B. J.-nek. Fia részére pénzt kér. A várban 
mennyire áll az átalakítás a város felől? 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.100.37. 

93. 1745jan24Tessén 
E. F. levele B. J.-nek. Ha elkészültek a szobák, be 
akarja azokat rendezni. Pénzt a házigazdája megkapta. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.2. 

94. 1745 febr 24 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Sziléziából Bécsbe érkezett. 
Bécsi címe, pénzt kér. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.3. 

95. 1745 márc 5 Tottis 
Sutor Schon . . . kőfaragó levele B. J.-nek. Kőlapok 
készítésére árajánlat. 

Eredetije félíves papíron, saját írás, aláírás. Címzés 
és piros pecsét. 

Lelt. sz.: 75.101.6. 

96. 1745 márc 13 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Pilgram figyelmeztetése, hogy 
a kőművesek elégedjenek meg fizetésükkel. A király
női rendeletet fel kell olvasni előttük. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. Címzés, 
piros pecsét. 

Lelt. sz.: 75.101.7. 

97. 1745 márc 29 Bécs 
E. F. levele B, J.-nek. Tárgyalt a bécsi asztalossal és 
lakatossal. Veszprémi püspökről. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.8. 

98. 1745 ápr 7 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Bécsi fazekassal tárgyalt és a 
stukaturozó mesterrel is. A kőműves pallér stuka-
turozzon és utána megy a bécsi mester. P:S: Ehhez a 
munkához Pilgram írásbeli oktatásai. 
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Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.10. 

99. 1745aug22Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A gróf fia, Károly Pápára megy. 
A Hauskenchttol tanuljon valaki, hogy legyen pápai 
takarító. Pápai posztó csinálónak minta; tőle áraján
lat. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.11. 

100. 1745aug29Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A posztó elkészüljön. Ajtó 
rajzát megküldötte, ezt csinálja az asztalos. Porkoláb, 
hausknecht, agyagminta, gyertya-ár. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.12. 

101. 1745 máj 23 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Ács és kőműves megérkezett. 
Nagy darabok is nyerhetők a fehér márványból. 
Várja az „obriszeket". Ágyakat küld. A barátoknál 
lévő Boldog Asszony egyik ruháját kéri. P:S: Pünkösd 
után a folyosó is elkészül. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.16. 

102. 1745 jun 21 Szencz 
E. F. levele B. J.-nek. Garádicsok vasrostélyára bécsi 
árajánlat, a pápai lakatos olcsóbb? 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, címzés és 
töredékes piros pecsét. 

Lelt. sz.: 75.101.17. 

103. 1745 jul 11 Teplitz 
E. F. levele B. J.-nek. Bécsben készül a vasrostély,-
méreteket kér. Kőtáblák ügye. Móri birtokos hatal
maskodása. Porkoláb szerelmi ügye. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.18. 

104. 1745 jul 28 Szencz 
E. F. levele B. J.-nek. Rostély Bécsben készül. Rá-
tóti prépostság dolga. Kövek messziről érkeznek. 
„Tapeczirer". Takarítás a várban. Kőművesek ügye. 
Rabok szökése a várból. Padlásablakok. P:S: Harmad
fű csikók. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.19. 

105. 1745 aug 1 Szencz 
E. F. levele B. J.-nek. Tapeczirer, asztalos. Folyosói 
munka. Kész szobák stukaturozásánál az ajtókat ta
karják. 

Eredetije félíves papiroson, saját aláírás. Címzés és 
pecsét helye. 

Lelt. sz.: 75.101.20. 

106. 1745 aug 11 Szencz 
E. F. levele B. J.-nek. A szobák elkészültek. Ablakkö
vek a helyükön. Üvegeznek. A personálisnak tetszett 
az épület. Porkoláb mulasztása, szerelmi ügye. Pénzt 
kér. P:S: Devecseri pénzt is kéri. Emberei szobája és a 
„bót" is tiszta legyen. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.22. 

107. 1745 aug 15 Szencz 
E. F. levele B. J.-nek. Asztalformák, a láb diófából 
legyen. Rátótiak ügye. Bécsi asztalos és lakatos. Lép
cső alatti kis konyha, „Czukerpacker" helyisége, 
kasznár és porkoláb új szobája. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.23 

108. 1745 aug 18 Szencz 
E. F. levele B. J.-nek. Csikók megérkeztek. Szempc-
ről Pozsonyba megy. Fia, Károly Pápára indul. Győr
től lovak a készen várják. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás 
Lelt. sz.: 75.101.24. 

109. 1745 aug 21 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Porkoláb és kasznár maradjanak 
régi szobájukban. P:S: Alsó és felső kis konyha. A 
vár éjjeli lezárása miatt fa-ajtó kell. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.25. 

110. 1745 szept 4 Tallos 
E. F. levele B. J.-nek. A hausknecht Tallosra vissza
érkezett. Porkoláb ügye. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.27. 

111. 1745 okt 27 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Az asztalokat és a kéményeket 
a tatai kőfaragóval fogja csináltatni. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.38. 

112. 1745 nov3 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Pilgram utasítására a pallér két 
szoba két ajtajának új helyét B. J. jelenlétében vizs
gálja meg. Lambériák, padló vastagsága. P:S: Favága-
tás. Pozsonyba viszi a padlómintát. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.26. 

113. 1745 nov 10 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Makkoltatás. Levágott fa ra-
katása. Elsősorban a bükkfát vághatják. Fa szállí
tása a Dunához. Magfák meghagyása. P:S: Borok De-
vecserből Pápára. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.30. 
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114. 1745 nov 13. Bécs 
E. F. levele В. J.-nek. Gabona ár pozsonyi mérőként. 
Őröltetés. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.34. 

122. 1746 febr 23 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Városlődi táblaüvegek. Pápai 
kőfaragó. „Bepecsételt Iskátulában" pénz küldése. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.5. 

115. 1745 nov 17 Bécs 
E. F. levele B. J-nek. Katonaság jobb kioktatása. 
Ácsok garas-pénze. Két tűz Pápán és Fenyőfőn. Utób
bit két lány követte el. Cigányok kitiltása. Porkoláb 
beteg? P:S:Két ajtó ügye. Padló. Kimustrált lovak. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.32. 

116. 1745 nov 24 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Máktermés. Tatai kőműves. 
Márvány asztalok és kémények készüljenek el a jövő 
tavaszig a tatai kőfaragónál. Fa eladás. A palotán 
ajtók a középre kerüljenek. Bécsi asztalos csinálja a 
lambériákat. Megyei gyűlés. Házégető lányok szoros 
rabságban. Kimutatás fegyverekről. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.37. 

117. 1745 dec 11 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Megyegyűlésről. Tiltott favágás. 
Faeladás. Szobakárpitok méreteit kéri. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. Címzés és 
piros pecsét töredéke. ^ s z . 7 5 1 0 L 3 3 . 

118. 1745 dec 18 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Bödögeiek eltiltása a makktól. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás 
Lelt. sz.: 75.101.41. 

119. 1745 dec 18 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Hírek a várból. Sági malom 
előtt halastó. Pápán tószéli rohadt szalma által az 
alapásás halad. Ácsok fát vágjanak. Libériának posztó. 
Bödögeiek ügye. Egyenleg készítés a dominium ter
méséről. B. J. menjen Bécsbe a pénzzel gr Paarhoz, a 
vőjéhez. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.101.35. 

120. 1745 dec 25 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Szobák delineátiója. Posztó 
Pozsonyba kerüljön. Bécsben a postán keresse vagy 
Pozsonyban. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, címzés és 
p l r 0 S p e C S é t Lelt. sz.: 75.101.42. 

121. 1746 febr 12 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Utóbbi a hajósmesterrel Győr
ben tárgyalt. A kőműves pallér a legényekkel hamar 
kezdhet. Angaria számadást kér. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.4. 

123. 1746márc2Bé^s 
E. F. levele B. J.-nek. Tűzifaszállítás. Pápai kőfaragó 
munkát vállal. Tud-e simítani? Bécsből leírást küld 
erre. Gyors munka kell, mert a bútorokat be akarja 
a szobákba helyezni. Asztalok és olasz kémények deli
neátiója. Orvost fog a megyébe helyezni. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.11. 

124. 1746márc6Bécs 
E. F. levele B. J.-nek Kárpit-ráma mustrát küldött. 
Képfaragótól és az aranyozótól erre árajánlat. Szám
adás. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, címzés és 
pecsét lenyomatának helye. 

Lelt. sz.: 75.102.6. 

125. 1746 márc 12 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Kasznár induljon Bécsbe. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, címzés és 
piros pecsét. 

Lelt. sz.: 75.102.7. 

126. 1746 ápr 29Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A hajók vásárlására nagy ösz-
szeg kellett. Ha az Uraság székének vége, menjen 
Pozsonyba. 

Eredetije félíves papíron saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.10. 

127. 1746 máj 26 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Devecseri tisztartó okmányo
kat vigyen Pozsonyba. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.12. 

128. 1746 jún 19 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A kis víz miatt a bútorok Gö-
nyüig jutnak el. Ernyős szekerek szükségesek dupla 
gyékénnyel. Kőfaragó kérdései. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.13. 

129. 1746jun 23 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Legközelebbi sedria. A pápai 
kőfaragó ravasz. Árajánlat tatai és cseszneki kőfara
gótól is. 50 szekér kell Gönyüig PS: Fiának, Károly
nak szolgája borbélyságot fog t nulni. B. J-menjen 
Győrbe alkudni segíteni. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.14. 
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130. 1746jul20Szencz 
E. F. levele В. J.-nek. Képfaragó igyekezzen a rámák
kal, ahogy a bécsi asztalos-legények elkészülnek egy 
szobával, a kárpitos is dolgozhassék. Ablakok közti 
tükrök kimérése. Győri borbély sokat kér. Tatai kő
faragó volt munkája. Tallosi kaminok. Vörös 
szobában a tükör. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.16. 

131. 1746 aug 1 0 -
E. F. levele B. J.-nek. Mundi borbélyságot tanul. A 
tűzifának Bécsig szállítása. Középső ambitusnál 
„Czug". 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, címzés és 
piros pecsét. 

Lelt. sz.: 75.102.18. 

132. 1746szept l.Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Pápára megy és takarítást kér. 
A „cserép födőt" sajnálja. Tükör, íróasztal. PS: Ér
tesítést kér. (A 4. oldalon a tükör skicce). 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.21. 

133. 1746 okt 4 Hatvan 
E. F. levele Maynczeknek. Csákvári ügy. Néhány nap 
múlva oda érkezik. Lovak eladása. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás, cím
zés. 

Lelt. sz.: 75.102.17. 

134. 1746 aug 13 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Hamarosan Bécsből Pozsonyba 
érés oda várja B. J.-t. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, címzés és 
piros pecsét. 

Lelt. sz.: 75.102.19. 

135. 1746 dec 14 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Tatai hajdúk és katonák. Az 
Ingénier munkája. Hajdúkról és katonákról. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.23. 

136. 1746dec25Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Szolgabíró helytelen cselekede
te. Számtartó pénzt beszolgáltatott. Erdészt akar fel
venni. Sikertelen „almási" vadászat okai. Kőműve
sek. P:S: A „Forstmaistert" vegye fel. 

Eredetije félíves papírom, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.25. 

137. t 1746dec28Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Ujabb dolgokat kér. A várba 
újabb kályhákat kellene csináltatni. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.102.26. 

138. 1747 aug 12Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Köszöni a küldött lovakat. P:S: 
A „Capitális Garádics" csináltatását sürgeti. A kemen
cék kőlábaira kerülnek a küldött kályhák. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.103.1. 

139. 1747 okt 17 Raab 
J. Eisenberger harangöntő levele B. J.-nek. Jelenti, 
hogy készen van a munkával. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.103.3. 

140. 1748febr 14 Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Képíró aranyozása. A hintót 
kapu alatt lehet aranyoztatni. Dupla ablakok, kút. 
Értesítést kér. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.104.2. 

141. 1748máj30Zirtz 
H. G. Kisslinger kőfaragó levele B. J.-nek. Kőlapok 
ügye. Árajánlat. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás, cím
zés és ketté törött piros pecsét. 

lelt. sz.: 75.104.3. 

142. 1748 aug 12 Poson 
E. F. levele B. J.-nek. A várbeli kút csövei, újabb 
javítás. Lovat Szempere kér. Pénzt kér a győri Vörös 
Ökör fogadóba. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.104.10. 

143. 1748 aug 30 Buda 
E. F. levele B. J.-nek Pozsonyi kútmestert fogadjon 
meg, 2 hónap alatt készüljön el. Víztekerő kerék ké
szítése. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.104.7. 

144. 1748szept7Buda 
E. F. levele B. J.-nek. Ausztriai „fördős" pályázik 
Pápára. Pozsonyi fazekas a szekér szín fölötti szobák
ban csináljon kemencéket. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.104.9. 

145. 1748okt25Devecser 
E. F. levele B. J.-nek. Panasz a csákvári plébános 
ellen. Csóti luteránusok kirekesztése a templomból. 
Ugodi plébános szentelje fel, a templom kulcsa a csó
ti katolikus mesternél legyen. Majálisok (ártányok.). 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.104.6. 

146. 1748 dec 18 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Csákvári református prédikátor. 
A várban képeket készít a képíró. 
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Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.104.13. 

147. 1749? Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Pápai malom átalakítása. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és aláírás. 
Lelt. sz.: 75.105.1. 

148. 1749jan3Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Győrbe fog utazni, B. J. ott vár
ja pénzzel a Vörös Ökörben. 

Eredetije negyedíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.105.2. 

149. 1749jun9Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Utóbbi betegségéből felépült. 
Kímélje magát. Csákvári hatalmaskodás. Királyi ren
deletek. Ács és kőműves mesterek és legények napi 
9 garast kaphatnak a királynő parancsa szerint. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.105.4. 

750. 1749jun 19Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Képíró Dömölkre megy. Móric
hidai executió. Hévízbe megy. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy rágás nyomá
val, saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.105.6. 

151. 1749jun 23Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Mesteremberek beleegyeztek 
a napszámba. Tó-ásó emberek. Teplicbe megy. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, közepén 
kerek rágás. 

Lelt. sz.: 75.105.7. 

152. 1749 aug lOPosony 
E. F. levele B. J.-nek. Maynczek maga helyett idős 
embert ajánlott. De ő mást vár. Az ácsmester pallér 
lesz. A napszám 9 garasa nem elégíti ki a dolgozókat. 
A Mappát kéri. Apácák ügye. Hajón a tűzifa fuvar. 
Bakonyságban favágás. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, oldalt nagy 
rágás nyoma. 

Lelt. sz.: 75.105.9. 

153. 1749 aug 21 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Csóti és kupi templomok deli-
neátiója. Dán fazekas edényei. Egyik kemence fehér 
mázas legyen. Capucinusok keresztje 2 db tölgy
fából. Serfőző-ház cserép teteje a várból megmaradt 
anyagból. A mérnök betegsége. Halála után mappák, 
írások, könyvek összeszedése, és a várban elhelyezé
se. „Felső országokból"' családok érkeztek a domi
nium területére. Győrbe hívja B. J.-t. 

Eredetije egész íves papíron, saját aláírás, középen 
ovális formájú rágás. 

Lelt. sz.: 75.105.13. 

154. 1749 aug 30 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Telepesek ellátása. Fazekas mű
ködése és kemencéje. Serfőző ház. Erdőmester. Hamu 
égető zsidó. Pilgram biztosítja a régi bért az építke
zésnél. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, közepén 
nagy rágott lyuk. 

Lelt. sz.: 75.105.14. 

755. 1749 szept 4 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Papiros csinálónak a contrac-
tust kiadták. Felső országból jöttek. Istálló. Forst-
majster. Egyezkedés az új ingenierrel. Elődje szer
számai. Tükrök és a Babilonra való gombok Bécsből 
Pozsonyba érkeztek és küldi. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, oldalt rágás 
nyomával. 

Lelt. sz.: 75.105.15. 

756. 1749 okt 7 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. A pápakovácsi templom vissza
jött. Márvány asztalok. Német fazekas rézport kért. 
P:S: Az összesodort mórichidai kisebb mappát és a 
várbeli mobiliák ezidei inventáriumát bekötésre kéri. 

Eredetije félíves papíron, egyik sarka kivágva, 
középen kerek rágás, saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.105.10. 

757. 1749 okt 13 Posony 
E. F. levele G. B.-nek. Megkapta a mórichidai mappát 
és a devecseri oltáron a rámák delineátióját. Már
vány asztalok a zöld szobában. Hordók. A tűzifa 
Pozsonyba érkezett. Dániai fazekas. Igmándi „tót" 
lehalássza. Csákvári luteránusok. Bábsütő gyertyái. 
Faluk mappái. 

Eredetije egész íves papíron, középen nagy rágás 
nyomával, saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.105.12. 

158. 1749 okt 28 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Az asztalok a lábakra illenek. 
Az ingénier kifizetése. Szállása, ahol Maynczek la
kott. Kíváncsi a munkájára. Kolompár akar Pápára 
telepedni. 

Eredetije egész íves papíron, középen kis lyuk, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.105.11. 

759. 1749nov29Szempcz 
E. F. levele B. J.-nek. Házvétel. Tűzifa fuvarozás. 
Devecserből Győrbe bor szállítása. Érdeklődés az új 
mérnökről. Jobbágyok földjei. 

Eredetije félíves papíron, kis lyuk oldalt, saját 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.105.19. 

160. 1749 nov 5 Tallos 
E. F. levele B. J.-nek. A hajó állandóan fuvarozzon. 
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A dániai fazekas. Bábsütőre panasz. Gyógynövények 
gyökerei. A küldött lovat Devecserbe irányítsa. 

Eredetije félíves papíron, oldalt kis rágott lyuk, 
saját aláírás. J Lelt. sz.: 75.105.17. 

161. 1749 dec 10 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Pápakovácsiak ügye. Gyomoréi 
javak megszerzése. A mérnök további kérdései. P.S: 
Gyomoréi örökösök. Kosztot nem kap a mérnök. 

Eredetije félíves papíron, oldalt kis rágott lyuk, 
saját aláírás. J Lelt. sz.: 75.105.18. 

162. 1750jan29Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Alku házra. A pajta helyét Pá
pán ki fogja jelölni. PS: Kímélje magát. 

Eredetije félíves papíron, oldalt rágástól nagy lyuk, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.106.1. 

163. 1750szept 26Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Fafuvar és eladás. Zab ára Pes
ten. Majd a vármegyéjébe megy. PS: Pesti házi gond
viselője. B. J.-t Győrbe várja. 

Eredetije negyedíves papíron, oldalt nagy hiány, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.106.8. 

164. 1750 okt 9 Tallos 
E. F. levele B. J.-nek. Köszöni a névnapi jókívánsá
gokat. Csikók. Tatáról 2 pár hattyút kap és azok a 
bébi vadkertbe kerüljenek. Ponty ivadékok. P:S: Há
mokat és bakokat kér Pozsonyba. Fiát, Károlyt is 
hozza. 

Eredetije félíves papíron, oldalt kisebb hiány, sa
ját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.106.5. 

165. 1750 nov 1 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Borok megérkeztek. Méresse 
ki. Gyöngykakas. Devecserből az egész bortermést 
vigyék Pápára. 100 akóval küldjön Pozsonyba. P:S: 
Devecseri számtartó figyelmeztetése. 

Eredetije félíves papíron, oldalt íves formájú 
hiány, saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.106.11. 

166. 1750 dec 15 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Pénzt küld. Elkészül az ugodi 
harang. Gyertyákat kér. Deszkának való fa vágatása. 
Költségvetést kér. 

Eredetije félíves papíron, oldalt íves hiány, saját 
aláífáS- Lelt. sz.: 75.106.10. 

167. 1751 nov 15 Szencz 
E. F. levele B. J.-nek. Halászat. Mórichídai és deve
cseri ügy. Mappák elvesztek útközben és megkerül
tek. P:S: Halászat. B. J. kímélje magát. 

Eredetije félíves papíron, oldalt íves lyuk, saját 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.107.3. 

168. 1752jan 19 Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Kolompár. Sedria. Csákvári 
bíró. P:S: Mórichida. Kevés a makk bér. Csákváriak 
vadszolgáltatása. 1751. évre való interesek. Pénzt a 
győri postára küldje. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány. Sa
ját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.2. 

169. 1752jan22Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Alku a gyimótiakkal. 

Eredetije negyedíves papíron, oldalt nagy hiány, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.3. 

170. 1752 febr 1 Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Gyimóti ügy. Utca-javítás kive
tése a nyáron. Fornai birkás. Tárgyalás a főispánnal. 
P:S: Devecseri borokat fizettesse ki. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, saját 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.4. 

171. 1752 márc 1 Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Böjti halásztatás. Több tavat 
is le lehet halásztatni. P:S: Anyagokat biztosítson. 

Eredetije negyedíves papíron, oldalán nagy hiány, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.5. 

172. 1752 márc 10 Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Pajta és istállók. Komáromból 
sózott vizát szerezzen. A következő héten Csákvárra 
megy. Abrak, széna és szalma esetleges eladása és ára. 
P:S: Katonai táborozás. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, saját 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.6. 

173. 1752 ápr 23 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Subterraneum feltöltése, hogy a 
bolthajtás be ne ázzék. Ugodi harang. Veszprémi 
püspökről kritika. 

Eredetije félíves papíron, saját írás és aláírás, oldalt 
n a g y h Í á n y - Lelt. sz , 75.108.7. 

1 74. 1752 jul 8 Trencsini Hév-Viz 
E. F. levele B. J.-nek. Kapucinusoknak deszkák és 
kelyhek. Kálvinisták kérése. Dákán elvették a temp
lomot. A kupi prédikátor halála után oda már nem 
mehet más, sem mester. Aratás után az Ingénier men
jen Devecserbe. 

Eredetije negyedíves papíron, oldalt nagy hiány, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.8. 
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175. 1752aug31 Poson 
E. F. levele В. J.-nek. Levél Győr vármegyének. Ko
vácsi plébános helytelen tette. Butéliákat kér. Ingé
nier a Mappákat csinálja. Kis-Ganna. 12 kötés abron
csot kér. P:S: Pápai plébános búcsú nélkül távozott. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, saját 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.10. 

176. 1752 szept 18 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Tűzifa Pestre. Ingénier Deve-
cserbe menjen. Csákvári templomnak oltár és szó
szék elkészült. P:S: Salamon Oblath pápai zsidó. 

Eredetije negyedíves papíron, oldalt nagy hiány, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.11. 

7 77. 1752 deci Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Az ölfa-fuvar még nem érkezett 
meg. Felépült betegségéből. B. J. és Ingénier menjen 
Pestre. Csákvári földek felmérése. Ispán az ölfát ra
katja. 

Eredetije negyedíves papíron, oldalt nagy hiány, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.12. 

178. 1752 dec 2 Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Téli ablakok a várban; üveges 
munkája. Két hajó fa érkezett Pestre. P:S: Nem 
tudták a fát ölekbe rakatni a rossz idő miatt, a ház
hoz hordatta be. 

Eredetije negyedíves papíron, oldalt nagy hiány, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.13. 

179. 1752 dec 5 Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Képíró mustrái, báró Sigray. 
Betegségéből felépült, szobáit naponta járja. Fa és 
zab. Pestre hívja tí. J-t. P:S: Ólomba illeszthető abla
kok formáit kéri. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, saját 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.14. 

180. 1752 dec 8 Pest 
E> F, levele B. J.-nek. Gondok az ablakok miatt. A 
sienczi üvegestől szerez olyan szerszámot, hogy 
ólmos dróttal való mustrát készíthessenek. Pápán a 
várban 4 téli ablak elkészült. P:S: Olasz kémény tűzi 
szerszámait vigye le Pestre. A 69 éves E. F. bágyadt 
és erőtlen. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, saját 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.15. 

181. 1752 dec 23 Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Karácsonyi és újévi üdvözlet. 
A tűziszerszárnok piszkosak voltak a porkoláb 
gondatlansága miatt. Vadakat kapott. Várja B. J.-t 

Pestre. P:S: Vízelleni való üvegeket kér. Intézkedik 
több dologban. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, sa
ját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.108.17. 

182. t 1753 jan 8 Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Új patikárus jelentkezését Mik
lós fiának írja meg. 

Eredetije negyedíves papíron, oldalán nagy hiány, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.1. 

183. 1753 jan 18 Pest 
E. F. levele B. J.-nek. Pápáról ürmös érkezett. A 
tokajinak való butéliákat sürgeti. Termésről kimuta
tást kér. A számtartó hanyag. 

Eredetije félíves papíron, tetején és alján nagy 
hiány, saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.2. 

184. 1753febr2. -
E. F. levele B. J.-nek. Podkai István patikárus. Fiának, 
Károlynak soproni borából csináltasson ürmöst. Új 
csákvári ispán fizetése. Csákvári gazdáknak földek 
osztása. Angaria. 300 butéliát Pozsonyba várja. 

Eredetije egész íves papíron, középen nagy hiány, 
saiát aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.3. 

185. 1753JÚ1 HTeplicz 
E. F. levele B. J.-nek. Hintóvásárlás. Vanyolaiak nyug
talansága. A Pápán maradt ló. PS: Gabona-ár. 

Eredetije negyedíves papíron, oldalt nagy hiány, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.4. 

186. 1753 szept 15 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Pápán a piactól a „Tüzeska
puig" az út csináltatása. Kőműves pallér mérje ki 
előbb az utat. Panasz jágerre az új fácánosban. Kato
nák tilosban vadásznak. Pest táján zab vásárlás. Por
koláb szénát kér állatjának. Gyimóti ügy. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, saját 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.6. 

187. 1753 szept 26 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Lovasberényi határ. Dámvada
kat Győrtől szekereken kell szállítani. 

Eredetije negyedíves papíron, Oldalt hiányos, 
saját írás és aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.14. 

188. 1753 okt3 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Pápai és pozsonyi kőfaragó. 
Vármegyegyűlés szüretkor; értesítést kér róla. Kálvi
nisták ügye. E. Dániel nősül. P:S: Tima-pta. 6 mázsa 
abroncsot kér. Bécsből Pozsonyon át Győrig érkez
nek dámvadak, majd szekereken a bébi vadkertbe. 
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Eredetije félíves papíron. Oldalt nagy hiány, sa
ját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.5. 

189. 1753 okt 2 6 -
E. F. levele B. J.-nek. Pápai kálvinistáktól visszavett 
épületek és fundusok. A várban a szakácsok volt szo
bájába rekesztő fal és ajtó a folyosóra. Nyárádi plé
bánia. Gróf Castiglion felesége testamentuma. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, saját 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.8. 

190. 1753 okt 31 Pest 
J Waltbauer „Gussmeister" levele B. J.-nek. Áraján
lat. 

Eredetije félíves papíron saját írás és aláírás, cím
zés és piros pecsét. 

Lelt. sz.: 75.109.16. 

191. 1753 nov 2 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Megyegyűlés. Professzor háza. 
Pápára készül. Fehér szarvas pusztulása üzekedéskor. 

Eredetije félíves papíron, oldalt hiányos, saját alá
írás. 

Lelt. sz.: 75.109.7. 

192. 1753 nov 17Posony 
E. F. levele B. J.-nek. gr. Castiglion feleségének hagya
téka a plébániára. Eltiltja a viceispánt a várból. Pusz-
ta-Gyimóti aktákat kér. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, saját 
írás és aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.10 

193. 1753 dec 21 Posony 
E. F. levele B. J.-nek. Karácsonyi és újévi üdvözlet 
megköszönése. Lovászmester Pápára megy. Gyógyu
lása. P:S: B. J. lábai betegek. Öl-fa Gönyün. 

Eredetije negyedíves papíron, oldalt nagy hiány, 
saját aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.1 2. 

194. 1753 dec 31 
E. F. levele B. J.-nek. Két őz megérkezett. Az árendás 
szerződéseket adja ki. Vigyázzon egészségére. Nep. 
Szt János ének 10 ezer példányban kerüljön kiosztás
ra az ünnepek előtt. P:S: Előbbi éneket küldjön a 
dominium plébánosainak is. Kapjanak a hívek, „Uri 
és Nemes Rendek" a kasznártol. E. F. házigazdájának 
vadat és tokaji borokat kér. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, saját 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.17. 

195. 1753 dec 2 5 -
E. F. levele B. J.-nek. Viceispán levele. Lovait Pápára 
küldi. A pallér költözzön ki. Változó az állapota. 
Orvosa szerint nem mehet Pápára. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, saját 
írás és aláírás. 

Lelt. sz.: 75.109.13. 

796. 1754jun 2 1 -
E. F. levele B. J.-nek. Egyik tiszt pénzt lopott. Orvost 
ajánl. Tűzkár volt. Megégett vendégfogadó. A vásár
álláson lévő fogadót kellene bővíteni. Pápai csapiárok 
és kocsmárosok az uraságot megkárosítják. 

Eredetije félíves papíron, oldalt nagy hiány, saját 
aláírás. 

Lelt. sz.: 75.110.3. 

197. 1753 febr máj 
Kőfaragó számadása és előlegnyugtája. 

Eredetije egész íves papíron. 
Lelt. sz.: 75.110.1. 

198. 1754 okt 11 Bécs 
E. F. levele B. J.-nek. Szentséget küld a P. Gardián-
nak. Pilgram levelét mellékeli a kőműves pallérnak. 

Eredetije negyedíves papíron, oldalt nagy hiány, 
saiát aláírás. 

Lelt. sz.: 75.110.5. 

199. 1755szept 27 Bécs 
ifj. E. F. levele B. J.-nek. József nevű várbeli szoba
gondviselőnek minden kulcs átadása és azt a leltár
ban nyugtázza. PS:Rendtartás írásban. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.111.7. 

200. 1755 okt 28 Posony 
E. Károly levele B. J.-nek. Iszkázi plébános levelét 
küldi, ez kerül a megyéhez,- a plébános legyen a 
szószóló a kálvinista épületek ügyében. A gyűlésről 
tudósítást kér. 

Eredetije negyedíves papíron, saját írás és alá
írás. 

Lelt. sz.: 75.111.12. 

201. 1755 dec 10 Posony 
E. Károly levele B. J.-nek. Gyomoréi birtokra vonat
kozó leveleket kéri. B. István a pápai dominium fis
kálisa lesz. Delly Józsefet is megtartotta. A nyárádi 
ház készen van. 

Eredetije fél íves papíron, sajátkezű írás és aláírás, 
piros pecsét. 

Lelt. sz.: 75.111.13. 

202. 1 7 5 6 j a n l 3 -
ifj. E. F. levele B. J.-nek. Somogyiaknak perük van a 
dominium ellen, esetleg Delly fiskális segít. Utóbbit 
B. J. fölé tenni szándékozik. Mórichidai ügy. A pe
rekről Delly által tudósítsa. Soós Ferenc és zsidók 
Szegedről sót hoztak eladásra. A fuvart sóval pótol
ták. További rendelkezések hasonló fuvarokról. 

Eredetije félíves papíron, a 4. oldal után a folyta
tás hiányzik. 

Lelt. sz.: 75.112.3. 

426 



203. 1756 febr 10 Bécs 

ifj. E. F. levele В. J.-nek. Czimmerwarter panasza. 
Fűrészmalom. Helységekbeli kender-dézsma. Szoba
leltár németül. Apjától eltérő rendelkezések. Termé
nyek árait kéri kéthetente. Szolgálata tunya. P:S: 
Angarialis extractus még nem érkezett a számtartó
tól. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás. 
Lelt. sz.: 75.112.6. 

204. 1756 márc 15 Bécs 
ifj. E. F. levele B. J.-nek. A ménes egy részének pusz
tulása gondatlanság miatt. Jelentést kér. 

Eredetije félíves papíron, saját aláírás, piros pecsét. 
Lelt. sz.: 75.112.8. 

JEGYZETEK 
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ESZTERHÁZ Y János: Az Eszterházy család és oldal
ágainak leírása (Bp, 1901) 158-159. 
Magyar Történeti Fogalomgyűjtemény (Eger, 1980) 
И. k. 900-901 . 
A teveleket Bajczi Pál ugodi főesperes, kanonok aján
dékozta a pápai Helytörténeti Múzeumnak, miután 
azokat a helybeli tanítótól, Mayer Lajostól megkapta. 
Leltári számaik: 75.94.8. 75.112.8. A levelekből 
kiderül, hogy három napig ment a posta Pápa és Bécs 
között. 1738-ból egy levél van, 1739-ben 5, 1740-ben 
21, 1741-ben 14, 1742-ben 13, 1743-ban 18, 1744-
ben 19, 1745-ben 27, 1746-ban 17, 1747-ben 2, 
1748-ban 7, 1749-ben 15, 1750-ben 6, 1751-ben l, 
1752-ben 14, 1753-ban 14, 1754-ben 2, 1755-ből 
3 és 1756-ból 3 levél. 1740-46-ig nincs annyi hiány, 
mint más években. Főleg 1749—54-ig ritkán marad
tak meg. A tárnokmestertől való 189 levél. 

1740-ben (21 levél alapján) ötször volt Pozsony
ban, négyszer Szempcen, kétszer Talloson, egyszer 
Trancséntemplicben és kétszer Bécsben. A leghosz-
szabb ideig Pozsonyban tartózkodott. A levelekből 
nem derül ki az, hogy ebben az évben hányszor és 
mennyi ideig tartózkodott Pápán. 1745-ben (27 le
vél alapján) Bécsben háromszor, Szempcen egyszer, 
Pozsonyban kétszer, Trencsénteplicben egyszer és 
Szencen kétszer volt. A pozsonyi tartózkodásán kívül 
ebben az évben Bécsben is hosszabb időt töltött. 

Felesége gróf Pálffy Szidónia; 6 lányuk és 6 fiuk 
volt. A levelek kezdetétől a legtöbb gyerek már élt. 
Felesége 1743 január 3-án halt meg. Ez év március 
5-ig hiányoznak a levelek. 

A fent említett leveleket mintegy 400-ból válo
gattuk ki. A nem közölt levelek között szerepel Do
bó czky Ádám szempci prefektus 31 levele, amelyeket 
Bittó Józsefnek írt (1739 -1754-ig). 

Ismertető szövegünkben zárójelben jelezzük függe
lékben található levelek tartalmi kivonatának (reges
tájának) számait. A levelekben a legkülönbözőbb té
mák sorozata került egymás mellé, mivel a levelezők 
előtt minden tárgyuk ismert volt. 
DORNYAY Béla: Bakony. (Bp, 1927) 380. 
PONGRÁCZ Gáspár: Descriptio Oppidi Papa, Antido-
tum Universale . . . (Nyitra, 1733) 199. 
A levél hiányossága miatt nem tudni, hogy kitől lenne 
a vásárlás, de valószínűen Pápán. 
IJSZKAY János: Pápai evang. reform, egyház levéltára 
1510-1811. (Pápa, 1875) 107-108. 
MITHAY Sándor: Adatok a pápai vár épületegyütte
sének rekonstrukciójához. VMMK 16. (1982) Függe-
lék táblája 215-220, 203-206. Ezentúl MITHAY 
(1982). 
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KÖFALVI Imre: Kőfaragókról és kőbányákról, Ép. 
és Ép. Tud. X. (1980) 269. 
GERÖ-SEDLMAYR im. 56. 
HORVÁTH-TÓTH im. 38. - GERÖ-SEDLMAYR 
im. 60. 81 .jegyzet. 
1964-1967 között a pápai várkastély Nádor-termében 
és annak két oldalán lévő termek restaurálásánál a 
falakat borító fatáblák közül többön német feliratok 
jelezték helyüket. - Ebben a levélben nevezi először a 
várat palotának. 
Itt meg kell jegyezni, hogy 1927-ben készült fotó-
albmumban láthatók az emeleti ablakok az udvari 
főhomlokzatont ezek apró, kerek, színes üvegekből 
készültek. Helytörténeti Múzeum lelt. sz.: 78.21.1. 
BOGNÁR I. E.: Pápa településföldrajza. (Pápa, 1943) 
78. 
ÉRI István: Adatok a bakonyi üveghuták történeté
hez. VMMK 5. (1966) 149. 
CS, DOBROVITS Dorottya: Építkezés a 18. századi 
Magyarországon (Az uradalmak építészete) MűvTört 
Füz. 15. (Bp, 1983)83-89 . 
A kályhásmunkáknál kell megemlíteni, hogy a mai 
Nádor-teremben lévő nagy kályhán a dátum: 5.XII 
53. De ebből az időből nincs írásbeli adatunk. 
Protocoll Papense 1759 X 30 - 1766 X 26. Capsa 51 
No. 140. lap verst oldal OL P Szekció 1216. - CS. 
DOBROVITS im. 93. 
VOIT Pál: Fr. A. Pílgram (Bp, 1982) 232. 
CS. DOBROVITS im. 34. 
GERÖ-SEDLMAYR im. 25. kép. 
MITHAY (1982) 217. 
Uo. 219. 
Ua. 
Uo. 218. 
Uo. 208.. 3. ábra. 
Uo. 215. 
Ua. 
Ua. 
Uo. 219. 
CS. DOBROVITS im. 72. 
MITHAY (1982) 208. 
GERÖ-SEDLMAYR im. 25. kép. 
PONGRÁCZ im. 191-201 . 
Köszönet Voit P. szíves, levélbeli közléséért, amely 
szerint Pilgram a Niederösterreichischer Landschafts-
baumsister-i állásért folyamodott. Felsorolta előbbi 
működési helyeit és ezek között Pápa is szerepelt. 
(Wienei-Geschichtsblätter 31/1976. 
CS. DOBROVITS im. 67. 
BOGNÁR im. 81. - REIZNER J.: A gróf Esterházy 
család levéltára. TörtTár (1893) 601-616. 
GERÖ-SEDLMAYR im. 192. 
Uo. 60., 119., 96. és 98. kép. 
BOGNÁR im. 80. - HORVÁTH-TÓTH im. 38. 
KISS István: A pápai plébánia története (Veszprém, 
1908)198. 
CS. DOBROVITS im. 88. 
BOGNÁR im. 80. 
KISS im. 111. 
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SÁNDOR M1THAY 

BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES HERRENGUTES UND SCHLOSSES VON PÁPA (1738-1756) 

Graf Ferenc Eszterházy (1683-1754) war sehr viel von 
seinem Herrengut in Pápa fern. Infolge seiner hohen Wür
den und Verpflichtigungen weilte er oft in Bratislava und 
Wien und führte sein Herrengut durch Korrespondenz. Der 
Präfekt der Pápa-er Burg József Bitto, erledigte in seiner Ab
wesenheit die Angelegenheiten des Gutes. 

Von den Briefen blieben uns nur wenige erhalten. Es 
wurden insgesamt 204 Briefe ausgewählt, die uns Stützpunk
te zur Geschichte des Herrengutes liefern können. Die Briefe 
beschäftigen sich mit der Landwirtschaft (1.), mit der An-
siedlung der von Norden Ausgewanderten (2.), mit dem Han
del und mit anderen persönlichen Angelegenheiten (3.). 
Es blieben viele Einzelheiten im Zusammenhang mit dem 
Umbau der Burg in Pápa erhalten (4.). Die Daten können mit 
dem Burginventar der Jahren 1639,1648, 1694 und 1796/99 
verglichen werden. 

Im Jahre 1739 schreibt er zum ersten Mal über seine Vors
tellungen. Im Jahre 1741 begannen die Maurer die Arbeit. Da 
gab es sowohl mit ihnen, als auch mit den Zimmermännern 
Lohnschwierigkeiten. Aus der weiten Umgebung von Pápa 
arbeiteten Steinmetzer im Auftrag der Herrschaft. Die in 
der Burg arbeitenden Handwerker waren nicht aus Pápa. Aus 
den Briefen erfahren wir auch über, die Eröffnung einer 
neuen Steingrube. Einige Räume, der Korridor, wurden von 
einem Meister aus Tata mit Steinplatten belegt. Am Ende des 
Jahres 1742 begannen die Tischlerarbeiten. Wegen des 
preussischen Krieges musste das Holzmaterial aus Wien bezo
gen werden. Die Burg bekam Doppelfenster. In einem der 
Briefe urgierte der Graf den Einbau der sog. Winterfenster. 
Die neuen Glasscheiben kamen aus Városlőd. Sogar zum 
Stukkaticren wurden Meister aus Wien gebracht. 

Die Schlosserarbeit wurde auch nicht von Pápaer Meis
tern gemacht. Aus dem Brief vom 11.-ten August 1745 er
fahren wir, dass die grösseren Handwerkertätigkeiten been

det sind, das bedeutet also, dass der grösste Teil des Umbaus 
fünf Jahre lang dauerte. Auch das Tapezieren der Wände der 
Räume im Stock, das Jamberitul Gimsig" wurde fertig. Den 
Rahmen dazu Hess man in Pápa machen. Danach folgte das 
Anschaffen der Öfen und der Auftau der Backöfen. Es ar
beiteten mehrere Töpfer für die Burg. Die Vergoldungsar
beit verrichtete ein eingeborener Meister. 

Auch die Möbeln kamen aus Wien. Das Möbel-Inven-
tarium musste in Bratislava gebunden werden lassen. 

Der Umbau erstreckte sich auf mehrere Zimmer. Die 
meisten davon konnten identifiziert werden. Im Erdgeschoss 
sind es zwei, im Hauptflügel drei, in der Nähe der Nordecke 
zwei Zimmer, im Stock, in dem NO-Teil ist ein Zimmer, in 
der Hauptfront und im SW-Flügel je ein Zimmer wieder nicht 
in der Nachbarschaft der neuen Kapelle zu finden. 

Eine neue Stelle ist die des „Hausknechtes". Der Brun
nen in der Burg musste wieder hergestellt werden, um wieder 
benützt werden zu können. Solang das absperrbare Eistentor 
der Burg nicht fertig ist, muss ein Holztor gemacht werden. 
Nachdem die „Babilionen" fertig waren, folgte das Dachle
gen. Die Burg muss man sich von Seite des Hauptplatzes her 
ohne die heutigen Türme vorstellen. 

Interessant ist die Geschichte des Fischteiches und Fisch
fangs des Herrengutes ín Pápa (5.). Viele kleine alltägliche 
Geschichten ergänzen das Bild (6.). In der Ortsgeschichte 
spielen auch die angelegenhaiten der Pápa-er Handwerker eine 
Rolle (7.). Ebenfalls aus der Ferne üess der Graf die in Pápa 
veranstalten Komitatssitzungen vorbereiten (8.). Im Zusam
menhang mit der Gegenreformation mussten Angelegenhei
ten sowohl der katolischen (9.) als auch der protestantischen 
Kirche (lU.) erledigt werden. Es blieben uns auch einige 
Daten aus der Umgebung von Pápa bezüglich des preussi
schen Kriegs erhalten. 
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